
1 Timoteus 6:6-16 

Agtergrond 

Timoteus het ’n Griekse pa en Joodse ma gehad. Sy ma, Eunice en sy ouma, Lois het hom van kleins af 

groot gemaak volgens die Joodse voorskrifte. Hierdie voorskrifte het bepaal dat Joodse vaders van 

5jarige ouderdom af hulle kinders die Ou Testament moes leer. In Timoteus se geval het sy ma en 

ouma dit gedoen. 

Later jare het Timoteus in Listre gewoon en tydens Paulus se tweede sendingreis het hulle mekaar 

ontmoet. Die res van die reis het Timoteus saam met Paulus gereis. Ook vir ’n gedeelte van die derde 

sendingreis het Timoteus Paulus vergesel.  Later het Paulus Timoteus na Efese gestuur en moes hy 

daar as herder vir die gemeente optree. Paulus het twee briewe vir Timoteus geskryf om hom  te 

bemoedig en toe te rus vir die taak. 

Inleiding 

Eric Lindell was ’n Skot was al op 22 Groot-Brittanje se kampioennaelloper. In die 

Olimpiese Spele van 1924 sou hy deelneem aan die 100m. Dit was sy 

spesialiteitsitem. Toe hy hoor dat die uitdunne op ’n Sondag sou plaasvind, het hy 

geweier om deel te neem. Sy spanmaat, Harold Abrahams sou in die 400m 

deelneem. Hulle het toe besluit om te ruil. Eric sou 

aan die 400m deelneem en Harold aan die 100m. Dit 

was dus vir beide nie hulle gunsteling items nie en 

die kanse om te wen was maar skraal. Tog het Eric 

Lindell die 400m in ’n nuwe wêreldrekordtyd gewen. 

Toe joernaliste by hom wou weet hoe hy dit reggekry 

het, het hy geantwoord: “I ran for Christ.” Die Oscar bekroonde film 

Chariots of Fire gaan oor hierdie verhaal.  

Vanoggend wil ek die boodskap saamvat met hierdie woorde van Eric Lindell. Hardloop vir Christus. 

Ek gebruik hierdie tema omdat Paulus hier in sy brief aan Timoteus die voorbeeld van ’n wedloop 

gebruik om ’n Christen se lewe van geloof mee te verduidelik. Ek sou dit sekerlik bietjie wyer kon 

formuleer en sê: Lewe vir Christus. 

In enige wedloop is daar die voorbereiding, die wegspring, die wedloop self en die wenpaal. Ek wil 

hierdie vier fasette van die wedloop gebruik om vanoggend vir die vyf jong mense wat belydenis van 

geloof af lê – maar ook vir ons elkeen – ons lewe van geloof te verduidelik. 

1. Die voorbereiding 

Enige wedloop, enige sport vra sekere voorbereiding.  Dit vra ure se oefening vooraf. Dit vra dat jy die 

regte toerusting het; die regte klere aan het vir die geleentheid; opwarm voor die tyd. Dit vra 

sielkundige voorbereiding. Jy moet jouself reg instel vir die wedloop.   

Hierdie voorbereiding van God het eintlik al baie jonk begin. Met ons doop het God al aan ons die 

belofte gemaak dat Hy ons God wil wees. 



In ons geloofslewe moet daar ook sekere voorbereiding gedoen word. En die vreemde hiervan is dat 

die grootste deel van daardie voorbereiding deur God gedoen word. Ja, dit is reg. God berei ons voor 

vir ’n lewe van geloof. Hy gee vir ons geloof. Hy oortuig ons dat God bestaan en dat ons God as 

Verlosser nodig het. Hy gee vir ons daardie hunkering na God wat maak dat ons begin wegkyk van 

onsself en ons hoop en vertroue op Hom stel. 

Dit is dikwels vir ons nogal ’n moeilike begrip om te aanvaar. Ons is so gewoond om te dink: ons moet 

glo. So asof geloof ons verantwoordelikheid is. Tog is geloof ’n geskenk wat ons van God ontvang. En 

as ons so daaraan dink, dan besef ons vanoggend dat ons die volmaakte voorbereiding gehad het.  

God het vir ons geloof gegee. 

Ons deel van die voorbereiding is om dit wat God vir ons gee, te aanvaar en dit vir ons toe te eien. Ons 

weet darem ook dat God nie met mense soos pionne werk nie. God skuif ons nie net rond op die 

lewensskaakbord nie. Hy gee ons as mense ook ’n keuse in die saak. Daarom moet ons daardie geloof 

wat God vir ons gee vir onsself toe-eien.  

 In terme van ons beeld van die wedloop, wil ek dit soos volg stel: Ons moet vir die wedloop opdaag. 

Wat ook waar is van ons voorbereiding is dat mense om ons deel gehad het aan die voorbereiding vir 

ons geloofslewe. Hulle was instrumente in God se hand waardeur God ons voorberei het om hierdie 

wedloop vir Hom te hardloop. Dit het begin by ons doop toe ons ouers ons laat doop het en beloof 

het om ons te leer van God en sy genade. Nie net ons ouers nie. Ons oupas en oumas, ander familie. 

Later ander mense soos onderwysers, mense by die kerk. Selfs ons ander familie en vriende.   

Elkeen van ons  - veral julle vyf jongmense – moet vanoggend net vir ’n oomblik stil raak en vir God 

dankie sê dat Hy ons voorberei het vir ons geloofswedloop. Dankie sê dat Hy ons geloof gegee het en 

ons God is. Elkeen moet dankie sê vir ouers en ander mense wat langs diepad God se instrumente was 

om ons van God te leer. 

2. Wegspring 

Elkeen van ons het in hierdie wedloop ’n wegspring gehad. Dit was die dag toe ons tot bekering gekom 

het. Die dag toe ons tot geloof gekom het. Vir sommige was dit ’n skielike eenmalige gebeurtenis. 

Ander het dalk geleidelik al meer by daardie besef uit gekom.  

Op ’n manier is vanoggend vir julle vyf jongmense die wegspring van julle geloofspad. Julle het al 

vroeër tot geloof gekom. Maar vanoggend kom julle openlik dit aan God bely en voor hierdie hele 

gemeente en julle maats bekend maak. Julle kom in die openbaar sê: Ons glo in God. Julle kom sak in 

die wegspringblokke om van vanoggend af voluit vir God te hardloop. 

Die openbare belydenis van geloof – soos wat julle vanoggend gaan doen – het ’n lang geskiedenis. 

Dit kom uit die vroegste kerk. Daar het iemand wat tot geloof gekom het voor die hele gemeente kom 

staan en bely: Ek glo in God. Dit is wat julle vanoggend kom doen.  

Julle kom ’n verbintenis maak. In Engels praat ons van ’n commitment. So ’n verbintenis of 

commitment vra iets van jou. Pat Riley – hy was ’n professionele basketbalspeler en afrigter het die 



volgende gesê oor so ’n verbintenis: “Daar is net twee moontlikhede 

rakende ’n verbintenis: Jy is of IN of UIT. Daar is nie iets soos ’n lewe tussen-

in nie.” 

Niemand sak tog halfhartig in die wegspringblokke nie. As jy daar staan, 

gereed om weg te spring en te hardloop, dan doen jy dit voluit.  As jy nie 

wil hardloop nie, bly jy by die huis. Jy kom nie eers na die wedloop toe nie.  

Paulus kom ons herinner aan die verbintenis wat ons jare terug gemaak 

het – of wat julle vanoggend maak. Jy is IN of UIT. 

3. Die wedloop 

In die wedloop van die geloof – so sê Paulus – moet jy al jou kragte inspan. Dit bring ons weer by die 

verbintenis van IN of UIT wees. Hierdie wedloop is ’n doelbewuste poging. Dit vra moeite en harde 

werk. Dit verg opoffering. 

Oor die detail van hierdie wedloop kry ons raad by Paulus. 

 Hy sê dat ons van sekere dinge af moet wegvlug. Hierdie dinge beskryf hy in vers 3 tot 10. 

Hierdie dinge is valse leringe en geldgierigheid. As ons die wedloop van geloof wil hardloop, 

moet ons dit vermy.  

 Sekere ander dinge moet ons najaag. Dit is opregtheid, toewyding aan God, liefde, geloof, 

volharding en minsaamheid. 

In ons elkeen se geloofswedloop moet ons met alles tot ons beskikking die sonde vermy en die goeie 

najaag. Ons moet dit doen omdat ons geloof van God gekry het en ons daaglikse lewe ’n reaksie en 

gevolg van daardie geloof moet wees.  

En as ons nog verder kan uitbrei op die beeld van ons geloofslewe as ’n wedloop, het ons die heerlike 

wete dat hoe meer ’n mens hardloop hoe fikser word jy. In terme van ons gelooflewe is die implikasie 

dat hoe meer ons sekere dinge vermy en ander najaag, hoe fikser word ons en hoe meer kan ons dit 

regkry om sekere dinge te vermy en ander na te jaag. Dit beteken weer dat ons geloof groei. 

4. Die wenpaal 

Paulus skryf dat almal wat die geloofswedloop voltooi die ewige lewe as prys sal voltooi. Elke atleet 

se aandag is op die wenpaal gerig. Elke atleet fokus op die wenpaal en hardloop elke tree met groot 

konsentrasie met die doel om daar uit te kom. 

Dit moet ook ons ingesteldheid wees. Ons moet fokus op die prys wat ons eendag gaan behaal en 

intussen elke dag van ons lewenswedloopdoelgerig vir Christus hardloop. 

 

 

 

 



Slot 

Eric Lindell het sy lewe soos volg opgesom: “I believe God made me for a  

purpose; but He also made me fast. And when I run, I feel his pleasure. To 

give it up would be to hold Him in contempt; to win is to honor Him.”  

God het elkeen van ons met ’n spesifieke doel geskep. Dit is om elke dag 

die geloofswedloop voluit vir Hom te hardloop. Dit is immers wat die 

meeste van ons met ons eie aflê van belydenis beloof het. Dit is wat julle 

vyf jongmense vanoggend gaan doen. Kom ons hardloop vir Christus. 


