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1. 

Broers en suster. 

Ons is ŉ samelewing wat behep is met uitnemendheid.   

Middelmatigheid is vir is vir ons geheel en al onaanvaarbaar.  Tweede kom, is so 

goed soos laaste vir baie mense.  En dit affekteer byna elke aspek van ons 

samelewing. 

Van kleinsaf word daar vir jou gesê jy moet die beste wees. 

• Jy moet die beste punte behaal,  

• jy moet die vinnigste hardloop,  

• jy moet die mooiste sing,  

• jy moet die beste dans, 

•  jy moet die beste rugbyspeler wees. 

En die manier van dink is nie net beperk tot ons kinderjare nie.  As volwassenes 

kompeteer ons deurgaans met ons broers en susters, met ons vriende, met ons 

kolegas by die werk.   

• Wie het die beste werk, 

• Die mooiste vrou, 

• Die slimste kinders 

• Die meeste geld. 

Deurgaans vergelyk jy jouself met ander mense, en ander mense vergelyk weer 

hulle met jou.  En die vraag word elke dag gestel:  Wie het gewen? 

Hierdie fokus op uitnemendheid, wie wen, vorm self ons televisieprogramme.  Elke 

twee program handel oor die ŉ sang of talentkompetisie. 



Die benadering, of uitkyk op die lewe, is nie soseer sleg nie gemeente.  Verstaan 

my mooi.  Ons moet ons kinders aanmoedig om te presteer, hulle moet hulle 

potensiaal bereik.  En netso is dit vir ons as volwassenes belangrik om te poog om 

die beste ouer, werker, of vriend te wees.  Op die wyse verbeter ons die kwaliteit 

van mense, en van die samelewing in sy geheel. 

Tog moet ons ook mooi besef dat die fokus op uitnemendheid, wie die beste is, ook 

baie negatiewe gevolge het. 

Ongelukkig is dit die geval in die lewe dat almal nie wenners kan wees nie.  Daar is 

baie mense wat net goed gemiddeld is.  Meeste van ons, ek inkluis, maak deel 

van die kategorie.  Tog is daar jou hele lewe lank gesê:  “jy moet die beste wees, jy 

moet wen en presteer”.  Maar nou kom jy tweede, en tweede is so goed soos laaste.   

In die proses begin daar ŉ stemmetjie in jou kop al hoe harder praat:  

• ‘Jy is nie goed genoeg nie’  

• ‘Jy haal nie die merk nie.’  

• ‘Jy sal nooit so goed wees soos daardie een nie.’  

• ‘Mense verdra jou maar net, jy het nie regtig ŉ plek hier nie.’  

Broers en susters, hierdie is regtig nogal ŉ mislike ou stemmetjie.  

• Hierdie stemmetjie het al baie mense tot baie ongesonde dinge gedryf wat 

weer probleme van hulle eie het.  

• Hierdie simpel stemmetjie breek mens se selfbeeld af.  

• Hierdie stemmetjie maak jou mismoedig.  

• Hierdie simpel stemmetjie tap jou energie,  

• maak jou moeg en depressief.  

• Soveel so dat jy naderhand nie meer vir alles kans sien nie.  

Ek ken hierdie stemmetjie self ook baie goed.  

Hierdie stemmetjie wat se: Jy is nie goed genoeg nie, veroorsaak dat ons in ons 

self en ons vermoëns twyfel.   

In so mate dat twyfel ons ganse bestaan kenmerk.  En wie wil nou op die wyse leef? 

 

 



 

2. 

Maar daarom het die Here vir ons ŉ brief soos 2 Timoteus gegee.  

Want hierdie brief spreek hierdie stemmetjie aan.  Op ŉ mooi manier sê hierdie brief 

vir die stemmetjie:  Jy het nou klaar gepraat, luister nou ŉ bietjie na my.    

Die brief 2 Timoteus is ŉ brief wat Paulus aan Timoteus skryf om hom te bemoedig.  

Om hom moed in te praat. 

Maar wie presies was Timoteus?  

Ek is bereid om geld daarop te sit dat ŉ groot klomp van julle vandag nie regtig weet 

wie Timoteus was nie.  Ons weet wie Jesus was.  Ons het al van Petrus en Paulus 

gehoor.  Dalk lui Johannes ook êrens ŉ klokkie.  Maar Timoteus, waar pas hy in?  

En dit is die punt.  Dit is waarskynlik hoe Timoteus ook gevoel het.  Timoteus 

was ŉ jong man wat uit ŉ gelowige huis gekom het (Handelinge 16). En op ŉ dag 

het Paulus hom raakgeloop en potensiaal in hom gesien.  Paulus was so 

opgewonde oor Timoteus gewees dat hy hom onmiddellik een van sy medewerkers 

gemaak het.  Hy het hom ingesalf en hom geleer.  

Nou as ek hier stop is daar dalk ŉ klomp van julle wat sê: Maar wat was die 

probleem.  Dit klink dan of hierdie ou spesiaal was.  Om uitgekies te word deur 

Paulus kan nie te sleg wees vir jou ego nie.   

En tog lees ons in die Bybel die teenoorgestelde.   

• Ons lees dat Timoteus sieklik was.  

• Timoteus was van gemengde afkoms – sy ma ŉ Jood en sy pa ŉ Griek. 

• Ons lees dat hy nie altyd selfvertroue gehad het nie, ten spyte van talle 

wonderlike eienskappe.  

• Ons sien ook dat Timoteus gesukkel het om die gemeentes rustig te hou.  

Ek kan daarom maar net indink hoe Timoteus se stemmetjie geklink het:  

• Jy is besig om droog te maak.  

• Paulus het jou een werk gegee: Kyk na die gemeentes. En selfs dit kan jy nie 

doen nie.  



• Hoekom luister die mense na Paulus en nie na my nie? 

• Hoekom kan ek hulle nie oortuig nie.  

• Is die Heilige Gees regtig met my?  

• Is ek nie besig om al God se goeie werk tot niet te maak nie?’  

Wanneer hierdie stemmetjie vir te lank kans kry om te gesels is daar net een ding 

wat kan gebeur. Jy verloor moed. Jy verloor jou passie. Jy brand uit. En dit is wat 

met Timoteus ook besig was om te gebeur.  En wie kan hom blameer?    

3. 

Maar nou is die vraag, hoe kom mens uit hierdie gat uit?  Hoe gaan mens aan? Die 

brief gee die antwoord: Blaas die vuur weer aan.  

As kind was dit vir my altyd heerlik om met die vuur te speel.  Ek dink meeste van 

ons het dit geniet.  

Almal weet mos hoe om ŉ vuur te maak.  Mens begin die vuur gewoonlik eers met 

dun stokkies.  As jy net daar sit met ŉ pakkie vuurhoutjies en een groot 

boomstomp gaan jy sukkel om ŉ vuur te maak.  Maar as jy eers klein begin deur ŉ 

dun klein stokkie aan die brand te steek, gaan jy binnekort ŉ wonderlike, 

warm vuur hê.  Eers dan kan jy maar die groot stompe opgooi.   

Indien ŉ goeie warm vuur is, en jy het goed hardekool gebruik, kan die vuur vir baie 

lank brand.  Jy kan self die vuur weer die volgende more aan die gang kry. 

Solank daar een kooltjie was wat nog bietjie gegloei het.  Deur weer klein stokkies 

op die vuur te plaas, en die kooltjie weer bietjie aan te blaas.  Maar weereens, as jy 

net groot wil begin en reuse stomp op die vuur sit, gaan jy sukkel.  Jy moet met klein 

stokkies begin.  En voor jy jou oë uitvee sit jy weer met ŉ wonderlike kampvuur.  

4. 

Nou broers en susters, dit is wat Paulus ook hier vir Timoteus sê.   

• Hier het ons te doen met ’n ou wie se vuur besig is om uit te brand.   

• Hy verloor sy dryfkrag.  

• Hy is moeg om teen dwaalleer te veg.  

• Hy is moeg om die heeltyd te stry.  



• Hy is waarskynlik moeg vir die stemmetjie wat vir hom se jy is nie goed 

genoeg nie.   

• Hy is moeg om in homself te twyfel.   

Maar Paulus sê vir hom die stemmetjie het dit verkeerd.  

Want waar die stemmetjie aanhoudend besig is om te sê hy moet fokus op die groot 

stompe, sê Paulus vir hom om te fokus op die eenvoudige, klein stukkies hout.  

Want dit is wat die vuur aan die gang kry.  Basies is daar 3 stukkies hout wat die 

vuur weer aan die gang kry. En dit is alles dinge wat die Heilige Gees vir elkeen 

van ons gee.  Luister wat sê vers 7:  

Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons 

met krag en liefde en selfbeheersing. 

1. Die eerste stokkie van krag is nie fisiese krag nie. Dit is nie krag om een of ander 

ongelooflike ding te doen wat eendag op youtube gaan verskyn nie. Nee, Dit is ŉ 

ander soort krag.  Die Griekse woord hier gebruik word, is die woord dinamies.  Dit 

is ŉ krag wat hierdie stemmetjie terug stamp. ŉ Krag wat jou moed gee om weer die 

goeie wat in jou is te glo.  

2. Die tweede stokkie is liefde.  Nou ongelukkig dink ek is ons idee van liefde bietjie 

foutief.  Ons dink aan liefde as daai fuzzy feeling wat jy kry as jy baie van iemand 

hou.  Maar in die Bybel se tyd was liefde nie so nie.  Nee, liefde was iets wat jy vir 

iemand anders gedoen het.  Die Griekse woord wat ons hier het is Agape.  As jy 

dus die krag het om teen die stemmetjie op te staan, sê die gedeelte moet mens 

aangaan deur liefde te gaan leef.  En soos Jesus sê, jy moet jou naaste liefhê soos 

jouself.  Met ander woorde jy moet jouself ook liefhê anders kan jy nie jou naaste lief 

hê nie.  Die tweede stokkie sê dus gaan leef liefde uit.  Wees goed vir jouself en 

wees goed vir ander mense.  Deur die stemmetjie kans te gee om te praat, is 

definitief nie om liefde te leef nie.  

3. Derdens is daar ŉ stokkie van selfbeheersing.  Hierdie selfbeheersing is nie 

dieselfde soort selfbeheersing om nou nie sjokolade te eet as jy op ŉ dieet is nie. 

Nee, dit is selfbeheersing in die sin van balans.  Die Heilige Gees gee ons 

selfbeheersing om in die lig van moeilike omstandighede kalm te wees sodat jy die 

krag en die liefde wat God gee kan raaksien.  Dan is mens in staat om weer aan te 



gaan.  Dan is mens in staat om die vuur aan die brand te hou, en te leef soos wat 

God wil.  

 

5. 

Hierdie 3 stokkies, maak dit vir ons moontlik om alle gevoelens van 

minderwaardigheid af te gooi.  Dit stel ons in staat om ons eie stem te laat hoor. 

Maar broers en susters, hierdie 3 stokkies kom nie van onsself nie.  Nee, dit kom 

van God.  Die krag, liefde en selfbeheersing is genadegawes van God.   

Dit help ons om weer die vuur aan die brand te steek en met passie ons taak in die 

lewe uit te voer.  Ten spyte van swaarkry en onsekerheid gee God vir ons die gawe 

om dit te oorkom.   

Die wonderwerk hiervan is dat God dit aan almal gee. 

Hy gee die gawes vir Timoteus deur die Gees.  Maar netso gee hy dit aan elkeen 

van ons.  En weet ?  Jy hoef nie eerste te wees om dit te kry nie.  Jy hoef te gewen 

het nie?   Of jy nou die slimste, vinnigste, mooiste is, is irrelevant.  Watse werk jy 

het, hoe baie geld, watse karre jy ry, maak nie saak nie.  God gee die krag, liefde en 

selfbeheersing aan elkeen.  Hy gee dit aan die wat eerste in die ry staan, maar ook 

aan die wat laaste staan.  Hierin is elkeen van ons gelyk.   

Ons moet net die gawes aangryp en ons eie maak.   

In ŉ wêreld waar dit gaan oor hoe goed jy dinge kan doen, moet ons besef dat ons 

niks kan doen om die gawes te kan kry nie.  Netsoos ons niks kan doen om deel te 

kry aan Jesus se verlossing deur sy kruisiging en opstanding nie, so kan ons niks 

doen om hierdie Geestelike gawes te ontvang nie. 

Nee, God gee dit aan ons omdat hy ons Vader is en Hy lief vir elkeen is. 

6. 

Maak ons die gawes ons eie, steek ons weer die vuur en passie in ons lewens aan 

die brand, maak ons die stemmetjie van twyfel stil, moet ons lewens ook dan geheel 

en al verander. 



Nou kan ons nie meer bang wees nie.  Ons kan lafaards wees nie.  Nee, ons moet 

met ŉ stuk waagmoed die lewe te gemoed gaan.  Ons moet braaf wees wanneer 

ons die wedloop van die lewe aflê en as Christene leef. 

Tweedens moet ons ons self nie skaam vir mense om ons, vir ons self, of vir die 

evangelie nie.  Nee, wees eerder trots.  Trots op die mense om jou, op jou self, en 

veral op die geloof wat jy aanhang. 

En laastens, wanneer die passie en vuur weer in jou hart brand, kan jy weer die 

swaarkry van die lewe oorkom.  Dan kan ons te midde van swaarkry ons kruis dra 

en die evangelie verkondig.   

Amen 


