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Tema: Die lewe in God is die motivering vir jou geestelike oefenprogram en dieet. 
 
Vooraf sang 
Sb 3-2: 1, 2, 3 (Mel Sb 18 - 6)  
Sb 14-1:1, 2 
 
Ontmoetingsdiens 
Intreelied Lied 163: 1 
Votum 
Groetseën; 
Loflied Sb 3-4: 1, 4, 5 
Gebed 
 
Woorddiens 
Skriflesing: 1 Timoteus 4: 6 - 16 
Teks: 1 Tim 4: 6 - 10 
Woordverkondiging 
 
Antwoorddiens 
Gebed 
Liefdegawes 
Gebed vir BnB: bande met ander kerke 
Sing Ps 23-2: 1,3 
Wegstuurseën 
Amen Sb 13-3 
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Geliefde brs. en srs. en kinders 
 
Hoe fiks en gesond is jy in jou verhouding met die Here?  
 
Ons almal weet hoe moeilik dit is om liggaamlik fiks en gesond te bly. Dit verg absolute 
toewyding en onverbiddelike volharding en selfdissipline om getrou te bly aan jou 
oefenprogram en gesonde dieet. Dis tog so maklik om die oefening te laat staan want dit is 
harde werk! En dis tog so maklik om maar weg te lê aan allerhande lekker en ongesonde 
kos want dit verg goeie beplanning en harde werk om gesonde kos te maak. Kitskos is 
gou en maklik!  
 
Dieselfde gebeur met ons geestelike lewe. Ons leef dikwels geestelik op die mins 
moontlike oefening en die maklikste geestelike kitskos wat ons kan kry. Inspanning en 
moeite om geestelik te oefen en gesonde geestelike kos te eet is net so moeilik 
volhoubaar soos liggaamlike fiksheid en gesondheid.  
 
En dikwels pluk ons die vrugte van hierdie geestelike onfiksheid en oorgewig wanneer die 
wedloop van die lewe moeilik word en geestelike moegheid ons oorval.  
 
Om die beeld van ŉ hinderniswedloop atleet te gebruik. Alles het nog vir die atleet goed 
gegaan toe die baan gelyk was en hy maar net rustig kon hardloop, maar die oomblik toe 
hy diep moes gaan soek vir krag om oor die hindernispaal en die water te spring, toe 
ontbreek daardie krag, sy bene swik en hy kan eenvoudig net nie oorspring nie! So gaan 
dit ook dikwels met ons geestelike lewe – as die hindernis of krisis kom – dan is daar nie 
geestelike krag om dit te oorkom nie. 
 
Waarom sou dit gebeur? Baie keer het ons die vermetelheid om hierdie swak geestelike 
toestand voor die deur van die Here te lê. Miskien sê ons dit nie hard nie, maar wanneer 
dit gebeur dan voel dit vir ŉ mens asof die Here, met respek gesê – ons in die steek laat. 
Die skuld vir die krisis word op Hom gelaai en my geestelike onvermoë ook.  
 
In hierdie teksgedeelte, geliefde gemeente, wys die Here daarop dat die oorsaak van ons 
geestelike swakheid dikwels toe te skryf is aan geestelike wanvoeding en geestelike 
onfiksheid. En dit, br. en sr., kan nie aan God toegeskryf word nie, dit is ons eie skuld en 
verantwoordelikheid. Ons is dikwels soos lui en oorgewig atlete wat net nie so ver kan kom 
op te begin oefen en fiks te word nie. En dan wil ons – die dag as die wedloop aanbreek – 
die Here bid om ons te help. Dit werk nie so nie!  
Dit was en is ons eie verantwoordelikheid om onsself geestelik te voed en fiks te maak.  
 

Daarom is die boodskap vanaand: Die lewe in God is die motivering vir jou geestelike 
oefenprogram en dieet. 

 
Paulus waarsku ernstig vir Timoteus teen die sonde van geestelike wanvoeding en 
geestelike onfiksheid. Hy sal nie sy werk as leraar kan doen as hy nie self sorg dat hy 
homself geestelik voed en geestelik oefen nie. Het julle gehoor hoe Paulus in sy 
woordgebruik vir Timoteus op sy eie verantwoordelikheid wys.  
Woorde soos: voed jouself, oefen jouself, span jou in en stry, wees ŉ voorbeeld, lê jou 
daarop toe, moenie jou gawes verwaarloos nie, let op jou leer en lewe ens.  
 
Br. en sr., om weer die beeld van die atleet te gebruik – dit klink soos ŉ mede-atleet wat sy 
vriend aanmoedig en sê: kom, kom, hou uit, hou aan – ons sal dit maak, gee jou beste!! 
So moedig Paulus vir Timoteus en ook vir ons aan om geestelik fiks te word.  
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Kom ons staan net nog ŉ oomblik stil by die beeld van die atleet. Die woord wat Paulus in 
ons teksvers gebruik vir oefen is die Griekse woord “gimnasia”. En nou kan jy dadelik hoor 
dat dit die woord is waar ons woord vir “gimnasium” vandaan kom. In die Griekse kultuur 
was dit een van die belangrikste dinge in ŉ jongman se lewe om in die Griekse gimnasium 
te gaan oefen en sy kragte teen ander te meet. Hulle was baie trots op die ontwikkeling en 
fiksheid van hulle liggame.  
 
Paulus gebruik hierdie bekende beeld om vir Timoteus en vir ons te sê: hierdie liggaamlike 
oefening en fiksheid is goed, maar nie so belangrik as geestelike fiksheid nie. Ons moet 
met dieselfde ywer, toewyding en deursettingsvermoë as die atlete van die gimnasium, 
onsself geestelik oefen en fiks kry. 
 
Dit is die opdrag van die Here: wees geestelik fiks deur jouself geestelik te voed en te 
oefen. Want dan sal ons die geestelike krag hê om die hindernisse op ons lewenspad te 
kan oorkom. Ons het oefening nodig om diensbaar aan die Here te bly. As ŉ mens jou 
gawes nie gebruik nie gaan dit verlore.  
 
Oefening is nie iets wat ŉ mens maar net sporadies kan doen nie. Jy kan bv. vir drie weke 
gereeld gaan draf, maar as jy weer ŉ week oorslaan, dan begin jy weer van vooraf en as 
al die vorige oefening nutteloos gewees. Nee, om regtig fiks te wees, moet jy jou 
oefenprogram volhou. Dieselfde geld vir geestelike oefening.  
ŉ Gesonde dieet werk ook nie so dat ek vir ŉ week gesonde kos eet en dan weer vir ŉ 
week verkeerde kos eet nie. So sal mens nie gewig verloor nie!  
 
Kom ons wees wat ons geestelike oefenprogram en dieet betref ook baie prakties. Hoe 
dikwels gebeur dit dat jy vir lang tye nie in diepte met die Here en sy Woord besig is nie. 
Ons kan dit so maklik verwaarloos omdat ons dit ŉ minder noodsaaklike deel van ons dag 
se program beskou. Hoe maklik is dit nie, om maar op ŉ Sondag tuis te bly nie. Ons is so 
moeg gewerk en moeg vir die wêreld en Sondag is die enigste dag wat ons kan rus. En 
dan bly ons by die huis. Geen wonder ons kan die druk van Maandag tot Saterdag hanteer 
nie – want ons oefen nie op Sondag ons geestelike lewe – sodat ons die innerlike krag kan 
kry om die druk van die lewe te hanteer nie! Hoe wil ons dit nou anders regkry?? 
 
Br. en sr. as jy nie behoorlik elke dag eet nie, dan word jou liggaam swak en uiteindelik 
siek. Dieselfde gebeur met jou geestelike lewe – as jy jouself nie elke dag met die Woord 
van die Here voed nie, dan word jy geestelik swak en siek. Jy gaan geestelike 
ondervoeding waarskynlik nie sou gou agterkom soos liggaamlike ondervoeding nie, maar 
op die lang duur haal dit jou in – soos in ŉ krisis. 
 
Daarom sê die Here: om geestelik sterk en fiks te wees, om in staat te wees om die eise 
van jou lewe te hanteer, moet jy jouself oefen in voed met die Woord van God. Br. en sr., 
niks vervang jou daaglikse omgang met die Here deur sy Woord en gebed nie. Timoteus, 
die verkondiger en bedienaar van die Woord, moet homself ook voed met die Woord 
anders kan hy nie sy werk verrig nie. So elkeen van ons.  
 
En dit verg harde werk, selfdissipline en toewyding. Baie mense het die idee dat 
geloofshelde soos Moses, Daniel, Paulus en andere dit sommer maklik reggekry het. Maar 
dit is nie waar nie. Die kos harde werk en volgehoue toewyding. Paulus gebruik in vers 10 
twee woorde wat dui op harde fisiese arbeid en geestelike stryd waarmee die gelowige sy 
oefening moet doen.  
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Niemand anders kan dit namens my doen nie, ek moet dit self verrig. Dit beteken dat ek 
tyd en moeite moet opoffer om elke dag aandag te gee aan my geestelike oefening. Dit 
verg ook toewyding – soos die atleet wat elke dag vroeg moet opstaan, gaan oefen en 
volhou, dag vir dag, anders sal hy nooit suksesvol wees nie.  
 
In vers 15 gebruik Paulus in sy aanmoediging ŉ woord wat met “lojaliteit” vertaal kan word. 
Jy moet lojaal aan jou oefenprogram bly, sê hy, sodat jy resultate kan sien.  
Hoe sal ŉ mens lojaliteit beskryf?  
Dit is soos die soldaat wat sy land in die geveg moet verdedig, hy is al dae in die veld, hy 
is moeg, hy is honger en dors, maar hy bly op sy pos en hy veg tot die einde toe – hy is 
lojaal aan sy opdrag. So moet ons ook lojaal wees aan ons geestelike oefenprogram. Brs. 
en srs. luiheid, onwilligheid, moedswillige ongehoorsaamheid aan hierdie opdrag van die 
Here vir geestelike oefening, is sonde en ons sal die gevolge daarvan dra as ons ons nie 
hiervan bekeer nie.  
 
Hoe moet ons dan oefen?  
Die Here gee ŉ hele klomp riglyne vir ons geestelike oefenprogram in hierdie gedeelte. Die 
belangrikste is om met Homself en die waarheid van sy Woord besig te wees. Prakties 
kom dit daarop neer dat jy soveel as moontlik geleentheid sal maak om op die regte 
manier jou Bybel te lees, God se stem te hoor en Hom te aanbid en te gehoorsaam.  
Ons moet ons nie met geestelike gemorskos besig hou nie – maar met die Woord self 
waarin ons kan hoor hoe God met ons praat.  
 
Ek en ds. Karel het die afgelope week die voorreg gehad om na 3 goeie preke per dag te 
luister en ons te oefen in die aanbied maar sowel as in die vertering van goeie geestelike 
kos. En ons kon die impak daarvan op ons eie geestelike lewe duidelik ervaar. Hoe harder 
ŉ mens oefen en hoe gesonder jy eet: hoe fikser word jy in jou geestelike lewe.  
 
Maar br. en sr. belangriker as alles wat ons moet doen, is vanoggend: die wyse waarop 
ons dit moet doen – met ywer, met toewyding, te midde van moeilike omstandighede, ten 
spyte van min tyd en vol programme, met lojaliteit aan Here, met selfmotivering – Paulus 
sê: let op jouself, praat met jouself, ruk jouself reg: word skaam vir jou geestelike luiheid 
en oorgewigheid en begin oefen. 
 
Br. en sr. elke atleet het motivering nodig en dit gee die Here ook vanaand vir ons. Ons 
vind dit in vers 10. Hierdie dinge is vir ons moontlik omdat ons ons hoop gestel het op die 
ware lewe by God – nou en in die ewigheid. Die motivering is dus: die ware lewe by God. 
Die lewe waarin ek die geestelike krag het om alle hindernisse in my wedloop te oorkom 
en die wedloop te wen. Dit is mos waarna elkeen van ons smag: ŉ lewe van geestelike 
krag, ŉ lewe van vrede met God, ŉ lewe van vrede met my omstandighede, ŉ lewe waarin 
ek weet en ervaar dat God vir my sorg. Dit is wat ons wil hê en dit is wat God ons gee.  
 
Ons moet hierdie opdrag van die Here vanaand om hard te oefen en gesonde geestelike 
kos te eet nie verstaan as ŉ meganiese en metodiese saak nie. Dit gaan nie daarom dat 
wanneer ek net getrou Bybellees en bid dan sal ek fiks word nie. Dit gaan om ŉ lewende 
verhouding met die Here. Die doelwit van ons oefening en geestelike dieet is om 
persoonlike gemeenteskap met God te hê. Dit gaan dus om persoonlike toewyding en 
oorgawe aan GOD EN NIE AAN DIE OEFENPROGRAM NIE! En wanneer ons dit so sien 
en beleef dan word hierdie wonderlike lewe in God vir ons die motivering om te volhard. 
Want dan ervaar ons nou reeds die vrug van die toewyding naamlik om in heerlike, 
kragtige gemeenskap met God te lewe. Die doel is nie om eers oor 3 maande 10 km te 



 5 

kan hardloop en 10 kg te verloor nie – dit is om nou die heerlike gemeenskap met God te 
beleef.  
 
Die woord in vers 10 wat met verlosser vertaal word beteken ook Helper. God is ons 
Helper. In Christus het Hy ons verlos van die bande van die dood wat ons geestelike 
onmagtig gemaak het en het Hy die lewe aan ons geskenk. Deur die Heilige Gees gee Hy 
ons ook die krag wat ons nodig het om te oefen en fiks te word. Die beeld wat Paulus hier 
gebruik kom daarop neer dat God nie niet die eindpaal is nie, maar hy is ook die atleet se 
helper. Die een wat tydens die maraton die water en kos aangee sodat die atleet met krag 
kan klaarmaak. Dis die werk van die Gees. 
 
Maar God is ook die eindpaal – die ewige lewe by Hom en die ware lewe wat Hy ons nou 
gee, is die motivering, maar Hy is ook in Christus en deur sy Gees ons Helper wat ons tot 
die einde toe help.  
 
Geliefdes, hoor dan vanaand die roepstem van die Here, wat sê: kom, hou aan, oefen 
hard en jy sal fiks en sterk word in die Here. Maar ontvang dan nou ook die geestelike 
voedsel uit die hand van u Helper – ons Vader, Seun en Heilige Gees, om dan op staan 
en voort te gaan en te oefen vir u geestelike wedloop. 
 
Amen. 
 
 
 
 
 
 


