
 

 

 

1 Junie Lees – 1 Timoteus 1:1-2 
 

Hou vas aan die evangelie 

“Aan Timoteus my eie kind in die geloof” (2) 

Ons sluit van vandag af vir ‘n paar weke by Paulus se briewe aan 
Timoteus aan. Hierdie begaafde kerkleier is deur Paulus raakgeloop 
op sy tweede besoek aan Listra (Handelinge 16). Timoteus se ma 
was van Joodse afkoms en sy pa was ‘n Griek. Hier in Listra het 
Paulus vir Timoteus laat besny sodat hy toegang tot Joodse 
sinagoges as prediker sou kon hê. Hy het Paulus vergesel op baie 
van sy reise na plekke soos Filippi en Atene. Later is hy ook as gesant 
deur Paulus gestuur na gemeentes soos Korinte en Efese. Dis dan 
ook in Efese hier in Asië waar Timoteus hom tans bevind as kerkleier 
wanneer Paulus hierdie brief persoonlik aan hom skryf. Paulus wil 
Timoteus opskerp om op te tree teen dwaalleraars wat die wet van die 
Here verdraai soos wat hoofstuk 1 duidelik maak. Die enigste 
teenvoeter vir hierdie probleem is die verkondiging van die ware 
evangelie van Jesus Christus. Dit is presies wat Timoteus moet doen. 
Hy moet hom nie ophou met dit wat die vals leraars verkondig nie, 
maar met die lewegewende evangelie van die enigste Heer en 
Verlosser. 
Die evangelie is gedurig onder skoot. Dis nie vreemd as mense in ons 
dag spot en lelik praat oor ons geloof nie. Van altyd af was dit nog so 
en dit sal so bly. Ons pad is nie om te stry en te baklei met sulke 
mense nie, maar om aan te hou om die Waarheid lief te hê en dit 
vreesloos bekend te maak. 

 
 
GEBED:  Lewende Here dankie dat U leef! 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Tim 1:3-11   
  
  



 

 

 

2 Junie Lees – 1 Timoteus 1:8 
 

God gaan jou verander 

“Ons weet dat die wet goed is as mens dit op die  regte manier 
gebruik” (8) 

Ons as kinders van die Here word nie hoe langer hoe slegter nie. Ons 
is steeds aan die groei –in die regte Rigting! Omdat ons Jesus se 
lewende en permanente eiendom is, kan Hy dit nie vat dat ons lewe 
onveranderd bly nadat Hy ons harte aangeraak het nie. Ja, natuurlik 
het Jesus ons kom red toe ons nog sondaars was soos wat Romeine 
5:8 sê. Op die dieptepunt van die gemors het Hy ons kom haal toe 
ons die sondes gedoen het waarvan Paulus hier in 1 Timoteus 1 
vertel. Daar en dan het Hy ons nuutgemaak. Van toe af al is ons 
lewens die permanente werkplek van Jesus. Daarom dat ons steeds 
aan die verander is. Jesus versier ons elke dag om weerkaatsers van 
God se glorie en krag in die wêreld te wees.  
Jy kan nooit Christus se werk in jou lewe wegsteek nie, tensy jy 
terugval na al daardie verkeerde dinge waarvan die wet hier praat. 
Maar die goeie nuus is dat jy selfs dan nie die Here se liefde kan 
systap nie. Die Gees is voltyds met jou besig. Hy verander jou 
gedurig. Hy maak jou dag vir dag nuut. Hy kom soek jou daarom ook 
op as jy in die donker verdwaal. As jy dus nie gedurende hierdie 
eerste vyf maande van 2007 verander het om nog meer van God se 
liefde te weerkaats as verlede jaar dié tyd nie, dan moet jy askies kom 
sê. Maar dan moet jy ook hoor dat die Here jou nie alleen gaan laat 
om self aan te sukkel nie. Hy gaan jou verander na sy beeld. 
 
 

 
 
GEBED:  Christus, Heer, bly asseblief besig in my lewe 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Tim 1:1-14   
  
  



 

 

 

3 Junie Lees – 1 Timoteus 1:15 
 

Redding vir die grootste slegte ou 

“Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. 
Van hulle is ek die grootste” (15) 

Hier’s ‘n goeie, maar lewensbelangrike reël wat jy asseblief maar 
moet onthou tot so een tree anderkant jou dood, asook vir die res van 
die ewigheid: Wanneer jy daardie dag voor God gaan staan en Hy vir 
jou vra hoekom jy in die hemel toegelaat moet word, dan moet jy jou 
dadelik op die enigste Naam in die heelal beroep wat jou kan uithelp. 
Dan moet jy sê dat jy net een Naam jou lewe lank hier op aarde geken 
het, dié van sy Seun Jesus Christus. Hy is jou enigste hoop en 
redding! Hierdie eenvoudige belydenis sluit ewige deure voor jou oop. 
Jesus sal ongetwyfeld dan daar wees om jou te verwelkom by die 
fees van ‘n ewigheid! 
Wat ‘n voorreg om die heel belangrikste Persoon in die heelal op die 
voornaam te ken. Wat ‘n geleentheid om die mees eksklusiewe Naam 
wat bestaan op jou lippe te kan neem en in jou lewe ‘n ereplek te gee. 
Jy mag nie vir een enkele dag gewoond raak aan hierdie voorreg nie. 
Elke slag moet jy sy Naam met respek hoog optel in jou gebede, want 
jy was ook ‘n sondaar soos Paulus. Trouens, jy sou dalk wou sê dat jy 
selfs ‘n groter sondaar as hy was. In elk geval, die apostel het geweet 
van diep val, maar hy het ook geweet dat God hom baie diep kom 
uithaal het toe Christus hom die dag kom red het. Wel, as God dit vir 
hierdie kneg van Hom kan doen, dan kan Hy enigiemand red. Daarom 
dat die evangelie ‘n betroubare woord is waarop ons ons hoop kan 
plaas.  

 
 
GEBED:  Here Jesus, dankie dat U net sondaars red 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Tim 1:15-20   
  
  



 

 

 

4 Junie Lees – 1 Timoteus 1:19 
 

Hou vas 

“Hou vas aan die geloof” (19) 

‘n Klein elektriese draadjie gelei groot krag sonder om dit te weet. Die 
geheim van enige kragdraad is maar net om ingeskakel te bly by die 
kragbron. Die eindpunt waarheen die krag vloei, is die plek waar jy 
krag in aksie sal sien, nie in die kragdraad self nie. Nou ja, jy en ek is 
die Here se aardse kragdrade. Ons is geleiers van hemelse krag in 
hierdie donker wêreld sonder dat ons dit aldag mooi agterkom. Let 
wel, ons is nie die eindverbruikers van die Here se krag nie. Hemelse 
krag is nie in die eerste plek daar vir onsself om te beleef en 
eiehandig op te gebruik nie.  
Christus se krag vloei dikwels ongesiens deur ons om ander mense 
aan te raak en te verander. Ons hoef nie eers hierdie krag te ervaar 
voordat dit begin werk nie. Ons eie gevoelens of ervarings mag nooit 
die barometer wees waaraan God se werk gemeet word nie. Klein 
draadjies kan reuse krag vervoer wat vir groot stede lig gee. Jy en ek 
ook, mits ons elke dag by die drie-enige God as Kragbron ingeskakel 
is. Hou dadelik op om ‘n eindverbruiker van hierdie hemelse krag te 
probeer wees. Word ‘n kragdraad, ‘n goeie geleier van die grootste 
Krag in die heelal! Om dit reg te kry moet jy vashou aan die Here, 
soos wat Paulus hier vir Timoteus sê. Bly ingeskakel by die hemelse 
kragbron. Bly op jou pos. Begin elke dag in nederigheid voor die Here. 
Dan is jy ‘n bruikbare kragdraad van die Allerhoogste. 

 
 
GEBED:  Here dankie dat ek een van U kragdrade is 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Tim 1:1-20    
  
  



 

 

 

5 Junie Lees – 2 Timoteus 2:1 
 

Hou aan met bid 

“Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, 
voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense” (1) 

Hoe maklik moet dit nie vir ons as gelowiges wees om onsself oop te 
stel vir verrassende ontmoetings met God in die mees onverwagse 
oomblikke in ons lewe nie. Ons moet begryp dat doodgewone 
oomblikke in ons lewe die potensiaal het om Goddelike ontmoetings 
te word wat skielik nuwe deure voor ons laat oopgaan. Hoeveel nuwe 
moontlikhede wag daar nie op ons as ons dit waag om God se hand 
in die alledaagse lewe rondom ons raak te sien nie. Hoeveel 
opwindende nuwe dinge gaan nie dalk begin gebeur as ons toe oë 
begin glo dat die Here regtig groot en verrassende dinge kan doen 
nie.  
Geen situasie, geen verhouding, geen omstandigheid, geen instelling 
is ooit so onbeweeglike en so morsdood dat ‘n verrassing uit die 
hemel dit nie in ‘n nuwe rigting kan stuur nie. Maar dan moet ons altyd 
ook bereid wees om fasiliteerders van hierdie Goddelike verrassings 
te wees. Ons moet geleenthede wat God oor ons pad stuur raaksien 
en ook ander se oë hiervoor oopmaak. Die sleutel lê in ons 
verwagting van ons Here om die onmoontlike te doen. Dan is ons nie 
blote slagoffers nie, maar aktiewe rolspelers.  
Hoe word ons lewe deel van hierdie Goddelike verrassings? Deur 
gebed. Dis hoe. Begin bid vir alle mense soos wat Paulus sê – en 
wees dan op die uitkyk vir ongelooflike antwoorde. 

 
 
 
  

 
 
GEBED:  Dankie Here dat U gebed verhoor 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Tim 2:1-7    
   
  



 

 

 

6 Junie Lees – 1 Timoteus 2:5 
 

Net Een 

“Daar is immers net een God en daar is net een Middellaar 
tussen God en die mense, die Mens Jesus Christus (5) 

Dit waaroor ons die meeste moet praat, is genade - oor die feit dat 
God ons ingehardloop het toe ons op die verste van Hom af was. Dit 
die enigste boodskap van die kerk. Al die ander dinge wat ons doen, 
kan die wêreld beter doen. Maar daar’s een ding wat die wêreld nie 
ken nie – genade! Dit ontdek mens net wanneer jy vir Jesus Christus 
raakloop. En jy loop Hom veral by die kruis raak. 

Sonder die hoofverhaal van genade is al die ander verhale van die 
kerk afgewater. Ongelukkig borrel die kerkgeskiedenis nie oor van 
verhale van ‘n genadige kerk nie. Bykans elke bloedige oorlog in 
Europa is in die naam van God geveg. Elke keer wanneer die kerk ‘n 
verhaal van genade moes vertel, het party kerkmense te naby aan die 
politieke magshebbers van die dag geloop.  

Gelukkig is God nooit so nie. Hy gee sy goedheid verniet weg vir 
mense wat dit glad nie verdien nie. Hy laat ons nie eers in die reën en 
die koue staan voordat Hy ons genade gee nie. As ons weet dat niks 
wat ons ooit gedoen het, of gaan doen, kan maak dat God meer of 
minder van ons hou nie (volgens Philip Yancey in sy trefferboek: 
What’s so amazing about grace?), dan snap ons iets van genade. 
Nog meer, as ons aan die Man, Jesus Christus, vasklou met alles in 
ons, dan leef ons dag vir dag uit die fontein van hemelse genade. 

 
 
GEBED:  Jesus, U is die Man wat my red! 
 

Skriflesing vir vanaand: Ef 2:1-10    
  



 

 

 

7 Junie Lees – 1 Timoteus 2:11 
 

Lees die Bybel reg, meneer en me! 

“Ek laat haar nie toe om daar onderrig te gee of oor die man 
gesag uit te oefen nie” (12) 

Twee Bybeltekste wat dikwels tot misverstande aanleiding gee oor die 
rol van vroue is 1 Korintiërs 11 en 1 Timoteus 2. As jy hierdie tekste 
lees, dan klink dit met die eerste oogopslag dat Paulus vroue verbied 
om enigsins onderrig te gee in die kerk. In 1 Korintiërs 11 sê hy dat 
die man die hoof is oor die vrou. In die oorspronklike taal staan daar 
eintlik die man is die kop van die vrou, netsoos wat God die kop is van 
Christus. Hierdie teks veronderstel nie baasskap of hiërargie nie, want 
dan beteken dit mos dat God die Vader in hiërargie hoër is as 
Christus, wat ‘n streep deur die leerstuk van die Drie-Eenheid sou 
trek. Wat Paulus wel bedoel is dat Christus, wat sy funksie as Redder 
betref, kies om die Vader as die kop, die mees prominente te laat 
funksioneer. Op dieselfde wyse moet die vroue in Korinte kies om die 
mans die mees prominente rol te laat inneem. 

In 1 Timoteus 2:11 sê Paulus dat vroue stil moet wees. Die 
veronderstelling van Bybelvertalers is dat dit in die erediens moet 
plaasvind, maar die oorspronklike teks sê dit nie. Paulus sinspeel 
eerder op gesinsverhoudinge. Hy dwing vroue nie tot stilte nie, maar 
tref ‘n plaaslike ordereëling in die lig van bepaalde luidrugtige vroulike 
profetesse in Efese. Moet dus nie hierdie tekste gebruik om vroue 
dood te swyg in kerke nie. Gaan lees Paulus se algemene stelling oor 
mans en vroue in Galasiërs 3:28 saam met hierdie tekste. 

 
 
GEBED:  God, maak ons vry om U reg te dien 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Tim 2:8-15   
  
  



 

 

 

8 Junie Lees – 1 Timoteus 3:1-7 
 

Ontdek die hart van ‘n kerkleier 

“Hy moet ook nie iemand wees wat maar onlangs tot geloof 
gekom het nie” (6) 

WIE is die kerk? Wel, die basiese merkteken, die waarmerk van die 
ware kerk is ‘n belydenis: “Jesus is die Here!” (Matteus 16:13-20). 
Elkeen wat dit bely en beleef, is deel van die volk van God. 
WAAR sien jy die kerk? Daar waar twee of drie saam is in Jesus se 
Naam. Die sub-minimum merkteken van kerkwees is slegs twee 
mense wat saam bely en erken dat Jesus hul Heer is (Matteus 18:18-
20). Die heel basiese vorm van geloofsgemeenskap vind reeds tussen 
twee gelowiges plaas.  
Die kerk vat altyd iewers grond. Dis plaaslik, sigbaar en aktief. Die 
plaaslike kerk is daarom ten volle kerk!  
Wie is kerkleiers? Wel, die kerk in Jerusalem was aanvanklik 
saamgesnoer onder die leierskap van die apostels (Hand 2). Na ‘n 
wyle is 7 helpers in Handelinge 6 verkies (Lukas noem hulle nie 
diakens nie). Later, in Handelinge 15:6 verskyn ouderlinge op die 
toneel wat saam met Jakobus aan die stuur van die gemeente staan. 
Volgens die Nuwe Testament is daar twee terme vir kerkleiers naamlik 
episkopoi (Hand 20:28; Fil 1:1; 1 Tim 3:1-2; Tit 1:7) en presbuteroi 
(Hand 11:30; 14:23; 15:2; 1 Tim 5:17; Tit 1:5; Jak 5:14), wat ons 
gewoonlik in Afrikaans as ouderlinge vertaal (dit blyk uit die sinonieme 
gebruik van hierdie terme in Hand 20:17 en 28). Kerkleiers is ook 
altyd mense van geestelike inbors soos wat Paulus hier skryf. 
 

 
 
GEBED: Liewe Heer, gee aan U kerk ware leiers 
 

Skriflesing vir vanaand: Efesiërs 4  
  



 

 

 

9 Junie Lees – 1 Timoteus 3:7 
 

Leiers in die Here se Naam  

“Ook by mense buite die gemeente moet hy as ‘n goeie man 
bekend staan” (7) 

Met uitsondering van 1 Timoteus 3:2, is daar nooit sprake van slegs 
een ouderling binne ‘n gemeente nie, maar altyd van ‘n groep. 
Formele kerklike leierskap in die vroeë kerk was nooit slegs in een 
persoon (soortgelyk aan ‘n huidige leraar van ‘n bepaalde gemeente) 
gesentreer nie. Ouderlinge se werk in die Nuwe Testamentiese tyd 
het meestal in groepverband geskied. Daarom dat Paulus in sy briewe 
na nooit net na een outoritêre hoof van ‘n gemeente verwys nie, maar 
altyd na groepe van leiers (1 Tess 5:12). 
Die werk van die ouderlinge was versorgend, opbouend en 
beskermend van aard. Hulle moes die Here se aardse skape in sy 
Naam oppas en bewaar teen dwaallering en ander gevare (Hand 
20:28-29 en Titus 1:9). Party ouderlinge het selfs ook onderrig gegee 
(1 Tim 5:17). Gemeentelike leiers het natuurlik ook die opdrag gehad 
om vir siekes te bid (Jak 5:14). 
Leierskap funksioneer as ‘n besondere gawe van die Gees wat saam 
met die ander gawes bydra tot opbou van gelowiges (Rom 12:6-8). 
Nie alle mense is dus outomaties leiers nie. Leierskap in die Nuwe 
Testament is nooit outoritêr nie. Teenoor die Joodse betitelde leiers, 
waarsku Jesus teen uiterlike eerbewyse aan kerklike leiers (Matt 23). 
In die kerk is almal gelyk in status voor God. Leiers dien die kerk 
namens Christus (Joh 21). Hulle versorg sy mense met liefde en 
heilige erns. 
 
 
   

 
GEBED:  Dankie dat U leiers oprig in ons kerk, Here Jesus 
 

Skriflesing vir vanaand: Titus 1 
  



 

 

 

10 Junie Lees – 1 Timoteus 3:8 
 

Jesus se aardse knegte 

“Net so moet diakens ook manne van goeie karakter wees” (8) 

Binne die kerk word alle leiersrolle herskryf. Die eerstes is hier laaste, 
en omgekeerd. Die dissipels van Jesus hoor vroeër reeds in Markus 
9:33-37 dat hulle diensknegte is. Hierdie die gesogte posisies 
waarvoor geestelike leiers hulle moet beywer – dié van diensknegte 
wat agter in die ry staan. Agter is nou voor. Eerste is nou laaste. Dis 
die nuwe rangorde in God se familie! Nou is dit eervol om eerloos te 
wees. Dis veral hier waar diakens hulleself moet onderskei!  
In Markus 10:35-45 hoor die dissipels egter die heel skokkendste 
uitspraak: Geestelike leiers moet hulle volgens Jesus nog verder 
verneder deur slawe van almal in God se familie te word. Slawe het 
die heel laagste status beklee. Hulle het geen sosiale rang, gesag of 
voorregte in die samelewing gehad nie. Tog is dit die eerbare posisie 
binne die kerk. Anders as wêreldse leiers wat hulle vir mag beywer, 
moet Jesus se diensknegleiers agter in die ry inval en mense dien en 
hulle voete was soos wat Jesus in Johannes 13 illustreer. Hulle moet 
die beste plekke in die koninkryk afstaan aan ander Christene. 
Diakens se rol vandag moet steeds dié van dienaars wees. Hulle 
beste vriende moet die armes en die sukkelendes wees. Ongelukkig 
is diakens egter dikwels so besig om geld te kollekteer by gelowiges 
wat veronderstel is om dit kerk toe te bring dat hulle nie nog tyd het 
om by die nood van mense uit te kom nie. Hoe tragies! 
    

 
 
GEBED:  Grote God, leer ons almal om te dien 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Tim 3:8-13   
  
  



 

 

 

11 Junie Lees – 1 Timoteus 3:13 
 

Eervolle diens aan die Here 

“Die wat goed gedien het, verwerf vir hulleself ‘n eervolle plek in 
die gemeente” (13) 

Geestelike leiers se primêre werk, en met name dié van pastore en 
dominees, is om gelowiges op te bou in hul geloof en hulle toe te rus 
vir hulle dienswerk (Ef 4:11-12). Hulle begelei hulle gemeentes tot 
geestelike volwassenheid in Christus. Dit gebeur veral deur geestelike 
toerusting soos Bybelstudies, omgeegroepe, ensovoorts. 
Toerusting in die Nuwe Testament is altyd ‘n openbare 
aangeleentheid. Met ander woorde, gelowiges kom in huise of in 
kerkgeboue saam vir toerusting en onderrig. Nooit word gelowiges 
afsonderlik of privaat deur ‘n geestelike leier besoekom hulle eenkant 
op te bou nie. Slegs vermaning, wanneer een of ander sone of 
oortreding ter sprake is, en persoonlike vertroosting geskied privaat 
(Matt 18). Geestelike leiers is dus nie privaat geloofsafrigters nie. 
Leiers doen nie alles in die kerk nie. Hulle moet gelowiges in 
spanverband toerus en aktiveer om die Here se werk te doen. Nee, 
die kerk is nie ‘n pawiljoen vol mense wat Sondae die banke vol sit en 
kyk hoe sekere geestelike leiers werk nie. Dis juis die plek waar leiers 
ander bekwaam maak vir hulle diens aan die Here. Daardie leiers, 
veral dan die diakens in ons teks, wat hierin slaag, verdien besondere 
eer in die kerk. Hulle is waardige bouers aan die kerk van ons Here. 
Wees asseblief deel van ‘n geloofsgemeenskap wat jou opbou in jou 
geloof. Moenie net ‘n ontvanger wees nie, maar ook ‘n uitdeler van 
hemelse genade.  

 
 
GEBED:  Christus, laat my betrokke wees in my kerk 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Tim 3:14-16   
  
  



 

 

  

12 Junie Lees – 1 Timoteus 3:16 
 

Alles is as gevolg van Hom 

“As mens het Jesus in die wêreld gekom” (16) 

Ek het al ‘n paar keer die verhaal vertel van ‘n sendeling wat kort na 
die Tweede wêreldoorlog ‘n stukkie van die evangelieverhaal met 
iemand gedeel het. Midde in sy getuienis, onderbreek die ander 
persoon hom: “Verskoon my, meneer, maar ek was in Auschwitz. Ek 
kan hoegenaamd nie meer in God glo nie.” Hierop het die wyse 
sendeling vinnig geantwoord: “Verskoon my meneer, ek was by 
Golgota. Ek was by die kruis. Daarom kan ek nie anders as om in 
Jesus Christus te glo nie.” 
Jesus is die volle antwoord van God op die probleem van mense se 
stukkendheid en verlorenheid. Hy het as mens in die wêreld ingekom. 
Toe het die Gees dit bevestig dat Jesus inderdaad die Messias is, die 
Gestuurde van God. Hy het na sy dood opgestaan. Die engele is 
hiervan getuies. Die getuienis oor sy sterwe en opstanding word 
daarom in die ganse wêreld ingedra sodat almal weet en bely dat 
Jesus Christus die Here is. Boonop is Hy in groot heerlikheid terug na 
die hemel toe waar Hy as heerser oor hemel en aarde optree. As jy by 
hierdie Jesus skuil van wie Paulus aan Timoteus skryf, dan kan jy nie 
anders as om opgewonde in God te glo nie. Dan is jou lewe voluit op 
koers. Nog meer, dan het jy ‘n antwoord vir die moedeloses en die 
hooploses van hierdie wêreld wat hulleself blind staar teen al die 
lyding en die swaarkry.  

 
 
GEBED:  Here, dankie dat ek ook by die kruis kan staan 
 

Skriflesing vir vanaand: Fil 2:5-11    
  



 

 

 

13 Junie Lees – 1 Timoteus 4:1 
 

Die einde is hier 

“Die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal 
word van die geloof” (1) 

Die term “eindtyd” het vir baie gelowiges ‘n mistieke betekenis. Dit dui 
op ‘n tyd wat dalk al hier in ons dag aan die gebeur is. Nou ja, wat is 
die eindtyd? Die maklikste is om na die Bybel self toe te gaan. Blaai 
ons na Hebreërs 1:1 hoor ons glashelder dat Jesus Christus die 
eindtyd laat aanbreek het met sy koms na die aarde. Toe God deur 
Hom begin praat het, het die laaste dae op aarde begin.  
In Handelinge 2 veronderstel Petrus ook dat die laaste dae op aarde 
gepaard gaan met die uitstorting van die Heilige Gees. Hy het gekom 
om oud en jonk wat in God glo met bonatuurlike krag te vervul. Tog 
word die eindtyd, wat al sedert Jesus se koms met ons is, ook 
gekenmerk deur die optrede van valse leraars soos wat 1 Johannes 2 
en ook tekste soos 1 Timoteus 4 veronderstel. Hierdie mense verdraai 
die evangelie om by hul eie selfsugtige begeertes te pas. Die enigste 
manier hoe mens hulle kan toets, is deur hulle woorde en dade aan 
die geopenbaarde wil van God, soos wat dit in die Bybel aan ons 
deurgegee word, te meet. In Paulus se deel van die eindtyd het 
daardie dwaalleraars mense ook verbied om te trou en sekere soorte 
kos te eet. Hulle het dus weer van voor af ‘n wettiese godsdiens op 
Christene afgeforseer. Oppas vir sulke dwalinge. Sorg dat jy die 
Woord ken en uitsluitlik deur die heilige Gees gelei word hier in die 
eindtyd.Dan sal dwalinge jou nie van koers af kry nie.      

 
 
GEBED: Bewaar u kerk van dwaling, asseblief Here! 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Tim 4:1-5    
  



 

 

 

14 Junie Lees – 1 Timoteus 4:6 
 

Wees ‘n goeie dienaar 

“As jy hierdie dinge aan die broers voorhou, sal jy ‘n goeie 
dienaar van Jesus Christus wees” (6) 

Het jy geweet Bybellees aktiwiteite by jonger volwassenes in hul 20’s 
is 33% laer as by ouer persone? Net sowat 30% van hulle lees die 
Bybel een keer per week. 37% persone wat ouer as dertig jaar is lees 
die Bybel een keer per week, teenoor  44% in hul veertigs; 47% in hul 
vyftigerjare en 55% wat sestig jaar en ouer is.  Navorsing sê ook dat 
mense met ‘n aktiewe geloof wat gereeld bid en Bybellees gelukkiger 
is met hul lewe as onbetrokke gelowiges (73% teenoor 64%). Hulle 
voel meer in kontak met ander (72% teenoor 63%,) en ervaar 
geloofsgroei (83% versus 38%). Slegs 9% Christen-jongmense 
aanvaar dat die Bybel tydlose norme het, terwyl 32% volwassenes dit 
glo. Die meeste volwassenes meen nie dat hulle in ‘n stryd tussen Lig 
en donker gewikkel is nie. Vir ‘n groot getal mense (60%) is die Bose 
nie meer ‘n realiteit nie, maar ‘n antieke mite. 
Hierdie statistiek maak mens nogal onrustig, of hoe? Wel, as dit met 
jou ook die geval is, dan moet jy begin doen wat Paulus hier vir 
Timoteus sê en dis om skouer aan die wiel te begin sit deur ‘n goeie 
dienaar van Jesus Christus te word. En jy is presies dit wanneer jy 
gelowiges begin oproep om hulle lewensstyl in ooreenstemming met 
die wil van God te bring. Jy is ‘n goeie dienskneg as jy mense leer om 
aktief die Woord te bestudeer en te bid en om hul geestelike 
wapenrusting elke dag aan te trek. 
 

 
 
GEBED:  Here, maak my ‘n waardige dienskneg van U 
 

Skriflesing vir vanaand: Ef 6:10-18     
  



 

 

 

15 Junie Lees – 1 Timoteus 4:15 
 

Vorder vorentoe! 

“Lê jou op hierdie dinge toe, leef daarin sodat almal jou 
geestelike vordering kan sien” (15) 

Baie mense vertel deesdae met groot smaak dat hulle ophou kerk toe 
gaan. Nog erger, party mense wat deel van een of ander kerk was, sê 
oop en bloot dat hulle nie meer glo nie. Miskien ken jy ook sulke 
mense. ‘n Klompie ouens het al my pad gekruis wat die bal van die 
geloof langs die pad laat val het. Nee, dis nie asof hulle net klaar is 
met die kerk nie. Dit ook! Maar hulle meen ook hulle is klaar met God. 
Hulle het dwarsdeur die kerk gestap, by die voordeur in en by die 
agterdeur uit en hul geloof daarbinne agtergelaat.  
Dit maak my hart seer as ek mense raakloop wat tien-vyftien jaar 
gelede witwarm vir die Here was. Nou hang hulle al te lekker uit op die 
voorstoep van ongeloof. Hier en daar loop ek selfs gewese teologie 
studente of leraars raak wat vroeër gesê het dat hulle die Here liefhet. 
Hoe gebeur sulke dinge? Ek het nie slim antwoorde op hierdie vraag 
nie. Behalwe dat ek weet dat die Bybel sê party mense nie enduit die 
resies van die geloof hardloop nie. Party is net nie geestelik fiks 
genoeg vir die pad van die geloof nie. Daar’s net een raad: sorg dat jy 
doen wat Paulus hier vir Timoteus sê. Wees jy die een wat aanhou glo 
in God ... enduit, al die pad! Wees elke dag goeie grond waarin die 
Here se saad val. Luister as Hy praat en doen wat Hy sê. Dan is jy 
enduit op koers. Nog beter - dan sien almal jou geestelike vordering. 
Dan is jy ‘n lewende inspirasie vir hulle. 

 
 
GEBED:  Laat my geestelik groei vandag o Heer 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Tim 4:6-16   
  
  



 

 

 

16 Junie Lees – 1 Timoteus 5:1 
 

‘n Nuwe era is hier 

“’n Ouer man moet jy nie skerp teregwys nie” (1) 

Doop jou tong gedurig in die Woord van die Here. So beveel Paulus 
Timoteus ‘n paar keer deur die loop van die twee briewe wat hy aan 
hom skryf. In gewone taal gesê, vertrou jou lippe elke dag toe aan die 
Heilige Gees, dan sal al jou woorde gedurig met hemelse wysheid en 
deernis omraam wees.  

Wanneer jy die slag mense moet aanspreek, dan moet jy dit 
asseblieftog doen. Moenie bang wees om mense wat droogmaak aan 
te spreek nie. Moenie agteraf loop en skinder oor wat hulle doen nie. 
Wees eerlik en opreg met hulle. Sê met die nodige deernis en liefde 
van die Here vir mense dat hulle moet doen wat God vra. Paulus se 
fenomenale raad in hierdie verband is dat as jy met ouer mans praat, 
jy hulle soos jou eie pa moet behandel. Indien nodig, moet dames 
vermaan word soos wat jy jou moeder sou vermaan. Wanneer jy weer 
met mense werk wat jonger as jy is en jy moet hulle dalk aanspreek 
oor een of ander geestelike probleem in hulle lewe, doen dit dan asof 
hulle jou eie broer of suster is. Dan sal jy nooit in die lokval van harde, 
wrede taal verval nie.  
Vra die Here om jou tong met die regte soort taal te laai, die taal van 
die liefde. Vra Hom om jou in staat te stel om mense se lewens heel 
te maak deur die regte woorde op die regte tyd. Gee jou tong daarom 
elke dag opnuut aan die Here en los die res oor aan Hom. 

  

 
 
GEBED:  Christus, laai sagte woorde op my tong 
 

Skriflesing vir vanaand: Spreuke 11   
  
  



 

 

 
 
   

17 Junie  Lees – 1 Timoteus 5:22 
 

Bly weg uit die kruisvuur 

“Sorg dat jy onberispelik bly” (22) 

Die voorskrifte van God in sy Woord is nie iets waaroor jy jou kop 
heeltyd in skaamte hoef te laat sak nie. Jy is immers nou in die hande 
van die Heilige Gees. Hy sorg dat jy op God se pad bly as jy in Jesus 
glo. Om dus net heeltyd askies te sê as jy in die Bybel hoor wat God 
van jou vra, kom neer op ‘n mosie van wantroue in die werk van die 
Heilige Gees.  
Die Gees spesialiseer in stukkende mense. Hy maak hulle 
splinternuut; van kop tot tone. Hy verander sondaars in lewende 
tempels waarin God met vrymoedigheid kan woon. Daarna is hulle tot 
goeie dinge in staat. God stel hulle deur sy Gees daartoe in staat! 
Daar waar die Gees aan die werk is, oortuig Hy diegene wat op die 
verkeerde pad is van sonde. Nog meer, Hy lei God se kinders ook 
weg van versoekings en sondepaaie af. Hy stel die kerk van Christus 
in staat om te volhard op die pad van hulle Heer.  
Ons moet stil word en ‘n slag of wat gaan nadink hoe ons gedurende 
die afgelope week deur die Gees se leiding gedoen het wat God in sy 
Woord van ons vra. Let wel: ons moenie in eie geregtigheid soos 
Fariseërs voor God kom staan met hoogmoed in ons harte oor dit wat 
ons reg gedoen het nie. Nee, as Geesvervulde mense moet ons stil 
raak en aan God die eer te gee vir dit wat Hy in ons lewens doen. Hy 
sorg dat ons onbersipelik leef. Hy en Hy alleen hou ons op koers. 
  

 
 
GEBED:  Jesus, laat my onberispelik voor U wees 
 

Skriflesing vir vanaand : 1 Tim 5:3-16    
  



 

 

 

18 Junie  Lees – 1 Timoteus 6:8 
 

Wees met vandag se brood tevrede 
 
“As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees” (8) 
 
Ons basiese behoefte is om elke dag kos en klere te hê. En ons 
hoogste behoefte is selfverwesenliking - om ons grootste 
lewensdrome waar te maak. So vertel die slim ouens ons. Wel, in die 
Bybel lees ek dat Christus gekom het om ons heel basiese behoeftes 
te vervul. Hy sê in Johannes 6 dat Hy die Brood van die Lewe is wat 
ons honger vir altyd wegvat. Christus vervul ook ons heel hoogste 
behoeftes as Hy in Johannes 7 sê dat strome lewende water uit ons 
binneste vloei as ons in Hom glo. En dat ons boonop nou al die ewige 
lewe het... lewe in oorvloed wat nooit weer sal ophou nie. Christus 
oorlaai ons dag vir dag met soveel seën dat dit oor ons hande en 
voete en lippe na die wêreld toe stroom.  
Christus is ons alles! Ons kom niks kort nie. Hy het gekom om lewe en 
oorvloed aan ons weg te gee. Wanneer die lewe donker is, is Hy 
helder Lig. Wanneer die pyne en teleurstellings ons omring, is Hy ons 
Helper. Wanneer ons nie meer kan of wil aangaan nie, is Hy ons 
Krag. As almal ons verlaat, is Hy naby. Ons het regtig oorgenoeg. Vir 
altyd. Asof dit nie genoeg is nie, gee Hy ook elke dag al ons daaglikse 
behoeftes aan kos en klere aan ons. Daarom moet ons tevrede wees 
met dit wat ons het. Nee, ons mag nie slawe van besittings wees nie. 
Dan het ons nooit genoeg nie. Dan kom ons altyd iets kort. Kom ons 
raak heeltemal tevrede met die Here se oorvloed. 

 
 
GEBED:  Here, dankie dat ek oorgenoeg het 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Tim 6:1-8   
  
  



 

 

 

19 Junie   Lees 1 Timoteus 6:10 
 

Oppas vir daardie wortel 

“Geldgierigheid is ‘n wortel van alle kwaad” (10) 

Nie alles wat blink is goud nie. Soms is die kosbaarste skatte juis nie 
onder die grond te vind nie, maar hier aan die bokant. Nee, geld is nie 
alles nie. As jy nie ligloop nie, verander dit blitsvinnig in ‘n wortel van 
kwaad wat jou meesleur en insluk. Dan word jy gulsig, geldgierig, 
ongelukkig, ontevrede en ‘n besitting-slaaf.  
Kyk bietjie rondom jou – jou grootste aardse besittings is vandag 
rondom jou. Jou man of vrou, jou ouers of kinders is spesiale 
geskenke wat die Here aan jou gegee het. Hulle is jou heel 
kosbaarste aardse skatte. Nee, die Here wou nie hê jy moet die lewe 
alleen deurworstel nie. Daarom het Hy hierdie geliefdes aan jou 
gegee. Hulle is jou helpers, jou steunpilare, jou grootste 
ondersteuners. Dis hulle wat gedurig vir jou bid en jou bystaan en 
deur die lewe dra.  
Wat doen jy vir jou dierbares? Bid jy ook gereeld vir hulle? Is jy vir 
hulle ‘n voorbeeld in toewyding aan die Here? Maak jy genoeg tyd vir 
hulle? Of is jy altyd moeg as jy spesiale tye met jou familie moet 
deurbring? Is daar elke keer nog ‘n stukkie werk wat afgehandel moet 
word en nog iemand om gou-gou te bel? Wel, dan het jy nog nie God 
se spesiale skatte in jou lewe behoorlik ontdek nie. Dan soek jy op al 
die verkeerde plekke na egte goud. Kyk weer jou mense in die oë. 
Dank God vir hulle en leef gedurig naby hulle.  
 
  

 
 
GEBED:  Dankie vir my kosbare familie. In Christus se Naam 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Tim 6:1-10   
  



 

 

 

20 Junie Lees – 1 Timoteus 6:11 
 

Hardloop!! 

Maar jy, man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug” (11) 

Onthou jy die fliek, Forrest Gump. Hy was die ou wat mos regoor die 
VSA gehardloop het dat dit so klap. Al wat hy heeltyd vir homself gesê 
het, is “run, Forrest, run!” En toe het hy ook. Wel, dis presies wat 
Paulus hier vir Timoteus, en vir elke ander gelowige saam met hom, 
sê. Ons moet hardloop dat dit gons. Waarvoor? Nee, die vraag is 
eerder van wie of wat af?  Sonde, dis wat! Ons moet van sonde af 
wegvlug. 
1 Timoteus 6:11 is die beste raad ooit vir die probleem van sonde. 
Paulus sê ons moet sorg dat ons en sonde nooit op dieselfde tyd op 
dieselfde plek is nie. Dan wag groot moeilikheid op ons, want sonde is 
nooit ons speelmaat nie. Nee, natuurlik kan ons nie op ons eie vir 
sonde weghardloop nie. In ons eie krag is ons elke slag heeltemal te 
stadig. Maar as ons in Jesus Christus ons sterkte vind, dan stel Hy 
ons in staat om geestelik fiks te wees. Dan is sonde altyd ten minste 
een tree te stadig. Dan kom versoekings tweede en derde in ons lewe 
– keer op keer.  
Die regte oefeninge om genoeg spoed te hê om onder sonde uit te 
hardloop is toewyding, geloof, liefde, vasbyt en minsaamheid. So skryf 
Paulus ook hier. Hoe meer ons die Here toelaat om hierdie wonderlike 
geestelike gawes in ons lewe gestalte te laat kry, hoe vinniger en 
verder hardloop ons weg van sonde af. En hoe meer weerspieël ons 
die Here se glans en glorie. 
   

 
 
GEBED:  Jesus Christus, laat my vinniger hardloop 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Tim 6:11-20   
  
  



 

 

 

21 Junie Lees – 1 Timoteus 6:20 
 

Gebruik dit wat jy ontvang het 

“Bewaar wat aan jou toevertrou is” (20) 

“Wat kan ek vir die Here beteken? Ek is te swak om regtig ‘n verskil te 
maak.” Dink jy ook soms so. Hoor hier, dis glad nie waar nie. Die Here 
vra nie dat jy eers moet sterk wees voordat jy vir Hom kan begin werk 
nie. Ook nie dat jy al die beste toerusting en mense tot jou beskikking 
moet hê nie. Alles en behalwe. Gebruik maar net dit wat jy het. Stel dit 
wat jy in jou hand het tot die Here se beskikking en kyk wat gebeur! 
In Johannes 6 lees ek van ‘n seuntjie wat vyf brode en twee vissies 
gehad het. Hy was ‘n klein stippeltjie in ‘n skare van baie meer as 
vyfduisend wat na Jesus geluister het. Toe Jesus besluit het om vir 
hulle almal kos te gee, was daardie klein bietjie kos in sy hand 
oorgenoeg vir ‘n hemelse feesmaal. Dit wat hierdie onbekende 
seuntjie vir die Here gegee het, het skielik tot ‘n oorvloed aangegroei. 
Leer by hom om die bietjie geld, geestelike talente en toewyding wat 
jy het vir die Here te gee. Vertrou Hom dan om dit te vermeerder tot ‘n 
ryk oes.  
Gebruik wat jy het deur dit te bewaar wat jy reeds het. Hier in 1 
Timoteus het jy reeds ‘n hand vol geestelike geskenke uit God se 
Woord ontvang. Gebruik dit en leef daaruit. Dan het jy meer as 
genoeg om die Here te verheerlik. Dan hoef jy nie nog te sit en wag 
op iets spesiaal wat moet gebeur nie.   
 

 
 
GEBED: Here, open my oë vir mense in nood. Laat my help 
 

Skriflesing vir vanaand: Johannes 6  
 
 
  



 

 

 

22 Junie Lees – 2 Timoteus 1:5 
 

Wat weet hulle van jou? 

“Ek dink ook aan jou opregte geloof” (5) 

Kom ons wees eerlik: ons hou daarvan om oor mekaar te praat, veral 
as ons nie in mekaar se geselskap is nie. (Ek dink mens noem dit 
skinder.) Hierdie feit dat mense agter hulle rug oor hulle praat pla 
party mense so baie dat hulle sleg slaap... vir ingeval iemand iets oor 
hulle sê sonder dat hulle dit weet.  
Hoe praat jy oor ander? Wat sê jy oor jou kollegas en jou vriende as 
hulle nie naby is nie? Of oor ander mense wat jy nie te goed ken nie? 
Glo jy die koerante goedsmoeds as hulle een of ander sensasionele 
storie oor iemand op hulle voorblad het, of probeer jy eers die ware 
feite in die hande kry? En wat glo jy oor ander? Verwag jy die beste 
van hulle, of nie?  
Kom leer vandag by Paulus in 2 Timoteus 1 om altyd die beste van 
ander te sê en te glo. Hoe? Wel, deur eers die regte dinge oor hulle te 
dink. In vers 3 noem Paulus dat hy dag en nag aan Timoteus in sy 
gebede dink. Hier begin Paulus se goeie gedagtes oor sy vriend en 
medewerker. In vers 4 sê Paulus dat hy ook goeie herinneringe aan 
hul verhouding het en dit in sy hart koester. En in vers 6 vertel Paulus 
dat hy aan Timoteus se opregte geloof dink, dieselfde soort geloof wat 
ook in sy ma en ouma se harte ingegraveer was. Kom leer om soos 
Paulus oor ander te dink. Dan sal jy net mooi dinge agter mense van 
hulle kwytraak. 

 
 
GEBED:  Here, leer my hoe om reg te dink oor ander 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Tim 1:1-5   
  
  



 

 

 

23 Junie Lees – 2 Timoteus 1:6 
 

Blaas die vuur aan 

“Om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe 
wat God aan jou gegee het... soos ‘n vuur weer moet aanblaas” 
(6) 

Gister het ons gesien hoe belangrik dit is om reg oor ander te dink, 
soos wat Paulus vir ons in vers 3-5 geleer het. Hy het sy gedagtes oor 
Timoteus in gebed begin dink. Daarna het hy gesorg dat hy al die 
goeie dinge wat Timoteus doen in herinnering roep. Hy’t ook gereeld 
teruggekyk op hierdie jong medewerker van hom se toewyding aan 
die Here. Omdat Paulus op hierdie manier sy eie hart en gemoed 
gesuiwer het van enige verkeerde gedagtes jeens Timoteus, kon hy 
nou in vers 6 voortgaan om Timoteus ook aan te spoor om op die 
Here se pad te volhard deur sy lewe oop te stel vir die werk van die 
Heilige Gees.  
Een van die heel slegste dinge in die kerk is dat ons nie eerlik met 
mekaar is nie. Ons sê dinge oor mekaar, maar nie vir mekaar nie. En 
as ons dit die dag wel vir mekaar sê, dan doen ons dit nie met die 
gesindheid van die Here se liefde nie. Wat is die oplossing? Wel, dat 
ons vers 3-5 ernstig opneem en reg oor ander begin dink. Dan en dan 
alleen het ons die reg verdien voor God om eerlik en opreg met 
mense te praat. Dan kan ons hulle aanspoor om nog verder te gaan in 
toewyding aan die Here en om nie die groot krag van die Gees uit te 
blus nie. Soos wat ‘n blaasbalk die vuur aanjaag, net so moet ons die 
krag van die Gees in ander se lewens aanjaag. Ons moet hulle 
aanspoor om nie die vuur van die Here in hulle lewe te laat afkoel nie. 
Dan is ons ongehoorsaam aan ons roeping.  

 
 
GEBED:  Maak my sensitief om die regte dinge vir ander te sê 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Tim 1:1-11   
  
  



 

 

 

24 Junie Lees –2 Timoteus 1:8 
 

Bêre jou skaamte  

“Jy moenie skaam wees om die boodskap van die Here te 
verkondig nie” (8) 

Ken jy ook mense wat suurstofdiewe is? As jy naby hulle is, voel dit 
asof jy net koolsuurgas inasem en begin doodgaan. Dis daardie 
bekommernis-brigade wat heeltyd oor alles kla. Sê jy dit gaan goed, 
dan vertel hulle jou twee gril-stories oor die jongste misdade of iets. 
Verwys jy na ‘n wonderwerk in die kerk, dan trek hulle los oor hoe 
dood dit is. Miskien is dit waar wat ‘n wyse een keer gesê het: “The 
mind attracts that what it feeds upon!”  
Te veel mense leef in donkerland. Ek praat ook van mense wat in die 
Lig is - ja, kerkmense, gereddes, volgelinge van ons Here Jesus! 
Party gelowiges laat toe dat moedeloosheid en hooploosheid 
stelselmatig in hulle kop nesmaak. Dan is hulle later slagoffers van 
kleingeloof en van skaamte. Dan kry hulle dit nie reg om effektiewe 
getuies vir Christus te wees nie. Want geen Christen wat heeltyd 
negatief dink en praat kan die Here sorgvry dien, of met gemak oor 
Hom praat met ander nie. Geloof en bekommernis is mos nie vriende 
nie. Inteendeel. Hulle is groot vyande van mekaar. Bekommernis is ‘n 
geloofdief. Dit lei tot stilstuipe.  
Paulus waarsku Timoteus teen skaamheid. Hy moet leeuemoed aan 
die dag lê deur die Here onverskrokke te vertrou. Dan moet hy sy 
mond oopmaak en oor God begin praat. Dan en dan alleen sal die 
evangelie van Jesus Christus sout wees wat smaak gee en lig wees 
wat die regte pad aandui. 

 
 
GEBED:  Here, vat ons skaamte vir U weg, asseblief. 
 

Skriflesing vir vanaand: Johannes 4   
    
  



 

 

 

25 Junie Lees – 2 Timoteus 1:12 
 

Ek weet op wie ek vertrou 

“Ek weet op wie ek vertrou” (12) 

Paulus praat hier van lyding. Dis nie die soort taal wat die meeste van 
ons ooit op ons eie lippe wil neem nie. Lyding laat ons dink aan pyn, 
mishandeling, wonde, bloed, ja, selfs die dood. En ons hou nie van 
sulke dinge nie. Tog is Paulus nie bang vir hierdie soort taal en 
ervarings nie. Trouens, lyding het sy naam en adres behoorlik geken 
en hom in elke plek ingewag waar hy oor die Here gaan praat het. 

Hoekom het Paulus aangehou om te doen wat hy doen, selfs al het hy 
baie gely? Wel, hy gee die antwoord hier in vers 12 as hy sê hy weet 
op wie hy vertrou. Paulus se geloof was in Jesus Christus geanker. Hy 
het geweet dat sy Heer alles vir hom opgeoffer het. Hy het geweet 
daar is geen ander evangelie as dié waaraan hy vasklou met sy hele 
lewe nie. Daarom kon Paulus nie stilbly nie. Daarom kon hy nie swyg 
nie, al het dit sy veiligheid gekos. 

Nog ‘n rede hoekom Paulus nie kon swyg nie is omdat die Here dit 
wat Hy aan hom toevertrou het in stand hou tot by die wederkoms. 
Met ander woorde, die apostel het geweet die krag kom van God af, 
nie vanuit homself nie. Alle oorwinnings stroom vanuit die hemel. God 
self hou sy handewerke vir ewig in stand. Glo jy dit ook? Wel, wat is jy 
dan bereid om op te offer vir hierdie kosbare evangelie? Wat kos jou 
geloof jou op die ou end? Gaan kyk gerus ‘n slag en doen iets 
hieraan.  

 
 
GEBED:  Here, vergeef my dat my geloof so goedkoop is 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Korintiërs 6    
  



 

 

  

26 Junie Lees – 2 Timoteus 1:14 
 

Pas dit op 

“Wat aan jou toevertrou is, is goed. Bewaar dit deur die Heilige 
Gees wat in ons woon” (14) 

Hoe bewaar ek dit wat die Here in en deur sy Woord aan my gegee 
het? Paulus gee self die antwoord – deur te luister na die Gees se 
stem. Hy praat deur die Woord. Hy lei ons deur ons omstandighede 
en ook deur die raad en advies van vriende. Daarom is daar ‘n groot 
uitdaging voor ons as ons dit wat die Here in ons hande geplaas het 
vir die volgende generasie wil aangee – Ons moet leer om God se 
stem te hoor in die storm, soos wat Elia gedoen het (1 Konings 19) 
Ons moet ook leer om die Woord elke dag te eet soos Petrus 
(Johannes 6) 
Ons moet mense wees wat God se beter land hier voor ons op die 
gesigseinder sien – soos Josua en Kaleb (Numeri 13) 
Ons moet radikaal Christen wees. Radikale tye benodig radikale 
gelowiges. Wees heeltemal anderkant die boks, nie maar net 
daarbuite nie. Dink nuut. Ontwikkel nuwe maniere om die evangelie 
van Jesus Christus weg te gee. Moenie lewensvreemd wees nie.  
Wees ‘n spanbouer. Rig die Here se mense op. Maak hulle geestelik 
weerbaar (Efesiërs 4:11-12).  
Kry ‘n hart wat bloei vir hierdie stukkende plek genaamd aarde en 
doen ook iets hieraan. Moenie net kla en murmureer oor hoe sleg dit 
in die kerk of in die wêreld gaan nie. Wees jy die lewende verskil. 
Wees jy die een wat anders leef, anders doen en wat die Here se 
hoop in die wêreld indra. 
 

 
 
GEBED: Here, maak my iemand wat deur die Gees leef 
 

Skriflesing vir vanaand: Numeri 13   
  



 

 

 

27 Junie  Lees – 2 Timoteus 2:3 
 

Jy het ook ‘n deel om te dra 

“Dra jou deel van die ontberings soos ‘n goeie soldaat van 
Christus Jesus” (3) 

Geestelike leiers is mense wat by die Here ‘n nuwe visie van die 
toekoms vir hulle eie situasie gesien het en dit met hulle hele hart en 
siel bekendmaak, soos wat Paulus doen. Boonop inspireer hulle 
ander mense, soos wat Paulus doen met Timoteus en sy gemeente in 
Efese. Egte manne en vroue van God is waagmoedig, kreatief, 
dapper en inspirerend. Nee, hulle nie besig om kerklike stelsels te 
diens en uit die dood te laat herrys wat laas millennium al uitgedien 
was nie. Hulle dra altyd diensknegklere omdat hulle volgelinge van die 
Meester is wat hulle deel van die ontberings dra, soos wat Paulus vir 
Timoteus aanmoedig om self ook te doen. Boonop dra hulle ander op 
die hande deur hulle geestelik toe te rus. Geestelike leiers beklee nie 
noodwendig belangrike posisies of ampte nie. Hulle staan ook nie 
aldag in gesagsposisies nie, maar hulle woorde en dade straal 
geestelike outoriteit uit. Hulle inspireer ander met hoop en geloof 
omdat hulle verantwoordelikheid aanvaar het vir die kruis van Christus 
wat ook op hulle skouers ‘n rusplek het. 
Goeie geestelike leiers is kruisdraers. Hulle skouers toon tekens van 
ontbering onder die gewig van hulle roeping. Tog deins hulle nooit vir 
een enkele oomblik terug van hierdie voorreg om ‘n voetsoldaat in 
Jesus se weermag hier op aarde te wees nie. Of om ander 
voetsoldate aan te moedig om hulle deel van die ontberings te dra nie. 

 
 
GEBED:  Maak ons dapper in U diens, o Heer 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Tim 2:1-13   
  
  



 

 

 

28 Junie Lees – 2 Timoteus 2:8 
 

Onthou 

“Onthou altyd dat Jesus Christus, ‘n nakomeling van Dawid, uit 
die dood opgewek is” (8) 

Die kerk het vandag op te veel plekke in ‘n demokrasie verval waar 
almal gelukkig gehou moet word en waar almal se insette en opinies 
gevra word om te bepaal watter koers die kerk en bepaalde 
gemeentes moet inslaan. Die gevolg is dat die sieninge van die 
meerderheid plek-plek die koers van die kerk in ons dag bepaal. Ware 
geestelike leierskap setel egter in die Woord van God. Dit begin by 
mense wat God se pad in die geloof sien, dit deeglik aan die Woord 
toets en gelowiges aan die hand hiervan met krag inspireer, toerus en 
bemagtig. Leierskap is die kortste moontlike pad tussen ‘n 
Godgegewe visie en die konkrete implementering daarvan. En, 
terloops, God se visie vir sy volk is konkreet en konteks gerig; daarom 
kan g’n twee bedienings of gemeentes dieselfde visie hê nie. Anders 
moes hulle mos een gewees het!  
Hoe kry mens God se visie vir jou lewe en jou bediening? Wel, as jy 
begin onthou. Wat? Ja, as jy onthou dat Jesus uit die dood opgewek 
is. Hoekom moet jy dit onthou? Omdat geen kerklike visie of droom 
kan ooit los van Christus gestalte kry nie. Nee, Jesus is nie een of 
ander goeie Mens nie. Hy is die Here, die enigste Een wat uit die 
dood opgestaan het en oor die heelal regeer. Dit moet jy onthou as jy 
jou eie visie begin soek. Begin by Jesus Christus. Onthou wie Hy is en 
vind jou koers. 
 

 
 
GEBED:  Here, laat my elke dag onthou wie U is 
 
Skriflesing vir vanaand: Kol 1:15-20     
  



 

 

 

29 Junie Lees – 2 Timoteus 2:15 
 

Wees iemand met die regte karakter 

“Lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel” (15) 

1 en 2 Timoteus is twee wonderlike Bybelboeke oor geestelike 
leierskap. Dit leer vir Timoteus en vir elke ander Christen in ‘n 
geestelike leiersposisie hoe om leierskap op die Here se manier te 
doen, op die dienskneg-manier. Een van die belangrike lesse in 
hierdie verband word in 2 Tim 2:14-15 met ons gedeel as Paulus ons 
leer dat leierskap beteken dat leiers ander mense pro-aktief moet 
begelei om op die Here se pad te leef deur hulle woorde en dade. Dit 
beteken soms eerlik en reguit praat, maar dan altyd in liefdevolle, 
hart-tot-hart taal.  
‘n Leier is iemand met ‘n Goddelike karakter. Hy of sy is deur die Here 
geroep. Sonder roeping is enige kerklike werker ‘n kragnabootser. 
Niemand van ons kan God hier op aarde verteenwoordig sonder ‘n 
Goddelike karakter nie. Daarom dat Timoteus so aangemoedig word 
om te volhard op die roete van geestelike groei. God neem ons 
geestelike karaktervorming baie ernstig op. Ons moet sy heiligheid 
weerspieël.  
Mense kyk steeds op na kerkleiers vir reg en verkeerd. Daarom is 
Goddelike karakter so belangrik. Ons lei ook deur aanvaarding van 
die kant van ander gelowiges. Integriteit is daarom onontbeerlike 
Betroubare rolmodelle in God se diens is daarom mense met ‘n 
Goddelike karakter. 

 
 
GEBED:  Here, vorm my karakter tot u eer 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Tim 2:1:19   
  
  



 

 

 

30 Junie Lees – 2 Timoteus 2:22 
 

Systap dit! 

“Vermy die begeertes wat ‘n jongmens in gevaar bring” (22) 

Partykeer is ek baie bewus van my swakheid. Wanneer ek iewers oor 
‘n klip in die lewenspad val, dan besef ek van voor af dat ek breekbaar 
is. Ja, op die ou end is ek maar net ‘n bietjie stof en asem. En dan is 
daar die gedurige stryd teen dit wat God se hart seermaak. Ek praat 
van daardie aaklige vyfletter woord – SONDE. Paulus se oplossing vir 
jongmense (en ouer mense, sekerlik ook) is om dit te systap. Bly uit 
sonde se pad uit. Dis die veiligste. 
Een van die beste maniere om sonde te systap is om te weet daar ‘n 
kosbare Skat in hierdie ou breekbare kleipot weggepak. Ek is nooit 
alleen nie. Die Here is by my omdat Jesus die Here van my lewe is. 
God is altyd my enigste Rykdom, my Goud, my Silwer, my LEWE.  
As ek klein is – God is altyd baie groot. As ek swak is – God is 
oneindig sterk. As ek wankel, dan is God elke keer my Rots. As ek 
val, dan staan God keer op keer sterk. Wat ‘n wonderwerk: klein en 
GROOT vir altyd bymekaar – swak ekke en die almagtige God! Wat ‘n 
genadewerk dat Christus my ook ‘n kind van ons hemelse Vader 
gemaak het. Dis Hy wat my elke slag vang as ek omval. Ek weet God 
laat my nooit op my eie nie. Hy buk en tel my op. Hy verbind al my 
wonde en begin keer op keer voor met my. As ek dit weet, is ek 
bevoorreg. Dan weet ek ek is op die regte koers. Dan kan ek sonde 
systap en God verheerlik. 
 

 
 
GEBED:  Here, help asseblief dat ek vandag sonde systap 
 

Skriflesing vir vanaand: Efesiërs 4     
 
 
  



 

 

 

31 Junie Lees – 2 Timoteus 2:25 
 

Met vriendelikheid... 

“Met vriendelikheid moet hy teenstanders teregwys” (25) 

Groei effektiewe volgelinge vir Jesus Christus. Belê al jou tyd in 
mense. Jou enigste nalating is dissipels vir Jesus Christus, nie net ‘n 
klompie kerkmense wat geen vinger verroer vir Christus nie. Te veel 
sulke mense sit die kerk vol. Leer Christen hoe om vir Christus te leef; 
hoe om konflik te hanteer en om ander te dien. Laat gelowiges wees 
wie God wil hê hulle moet wees. Hoe? Verander die kultuur van die 
kerk – skep ‘n wêreld waar mense weet wat is belangrik vir God, en 
wat nie. Kry die regte Bybelse kernwaardes in plek. Word ‘n agent vir 
verandering. Daag mense uit om tot eer van God te verander. Kry 
ander sover om deel te word van God se werkspanne. Lig mense se 
deelname in die Here se diens tot veel hoër vlakke. Hou hulle 
aanspreeklik. Laat gelowiges elke keer inkoop op God se pad. 
Ontwikkel mense se geestelike kappasiteit. Wys hoekom hulle in die 
Here se diens nodig is. Laat gelowiges hulle eie gawes ontdek. Skep 
‘n plekkie vir hulle om in te pas. Stel vir jouself en vir ander gelowiges 
meetbare standaarde vir geestelike groei. Onthou ook: goeie leiers en 
goeie volgelinge van Jesus Christus kla nooit oor hulle 
omstandighede nie. Nee, hulle verander dit... met vriendelikheid! 
Lees weer deur 2 Timoteus 2 en kyk watter fenomenale riglyne 
Paulus hier bied vir leierskap en geestelike groei. Bou dit in jou lewe 
in en sorg dat jy enduit op die koers bly wat die Here hier in sy Woord 
vir jou aanwys. Dan begin dinge gebeur. 
 
 
  

 
 
GEBED:  Here, vul my lewe met u grootheid en liefde 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Timoteus 2   
  
   
 
 
 
 
 
 
 


