
1 Timoteus 2:1-7 

Vooraf 

Vanoggend is die agtiende Sondag van koninkrykstyd en die derde Sondag van die Seisoen van die 

skepping. Ons fokus is dus op ons lewe as geskenk en verantwoordelikheid kinders in God se 

koninkryk en skepping 

Agtergrond 

Paulus is vir ’n tyd uit die gevangenis vrygelaat en het toe die brief aan sy geloofskind, Timoteus 

vanuit Masedonië geskryf. Dit was in 62 of 63 n.C. Let daarop dat dit kort voor die vervolging van die 

Christene onder leiding van Keiser Nero in 64 n.C. was. Ons weet dat die gemeente in Efese, waar 

Timoteus die leier was, klein, kwesbaar en blootgestel aan sosiale druk en politieke vervolging was. 

Inleiding 

’n Sewejarige seuntjie het een aand gebid vir ’n babasussie. Die volgende oggend was hy baie 

teleurgesteld toe daar nog nie ’n sussie was nie. Maar hy het die volgende aand weer daarvoor 

gebid. Nog steeds nie ’n sussie nie. So het dit vir ’n tydjie aangehou en toe het hy maar opgehou bid 

daarvoor. 

’n Klompie maande later het hy en sy pa sy ma in die kraamsaal gaan besoek. Daar lê sy ma toe met 

’n kosbare babasussie in elke arm. Die trotse pa het vir die seuntjie gekyk en gesê: “Is jy nie bly jy het 

daarvoor gebid nie?”  

Die seuntjie antwoord toe: “Is pappa nie bly ek het betyds 

opgehou bid nie?” (Uit: Die groot boek van Illustrasies – 

Solly Ozrovech) 

As daar nou een saak is waarvoor ons nie hoef op te hou 

bid nie, dan is dit die regeerders en mense in 

magsposisies. In hulle dienslewering hoef hulle nie by 

tweelinge te stop nie. Hulle kan maar net aangaan en 

aangaan. 

1. Bid vir... 

Paulus gee die opdrag aan Timoteus en sy gemeente in Efese om te bid vir alle mense. En hierdie 

opdrag gee hy in sterk taal: Ek dring daarop aan. Hy beklemtoon dit nog verder. In die eerste plek ... 

En dan word dit nog verder beklemtoon: hierdie gebede moet gebeur deur smeking, gebede, 

voorbidding en danksegging. 

Paulus se opdrag behels dat Timoteus en die gemeente in Efese as prioriteitsaak op allerlei manier 

vir alle mense moet bid. Die sake wat dus uitstaan:  

 Dit is ’n prioriteit. Dit is belangrik. Dit kan nie nagelaat word nie. 

 Hierdie gebede moet vir almal wees. Niemand is uitgesluit nie: mede-gelowiges, mense 

buite die gemeente, heidene, vriend en vyand, randfigure. Ook die owerhede – maar ons sal 

net-nou daarby kom. 



 Hierdie gebede moet geskied deur smeking, voorbidding en danksegging. Smeking is om in 

te tree by God; te pleit by God. Voorbidding is om in te tree en op te dra aan God. 

Danksegging is om dankie te sê dat God sorg en gaan sorg. 

Naas die almal waarvoor gebid moet word, word die owerhede uitgelig. In die oorspronklike Grieks 

word gepraat van konings en hooggeplaastes. Ons verstaan dit as regeerders en mens met gesag. 

Hulle word spesifiek uitgelig as mense vir wie gebid moet word. 

Ons moet dadelik raak sien wie hierdie owerhede was. Vir die gemeentes was dit mense wat vir 

hulle moeilikheid gemaak het. Dit was die Romeinse owerheid. Op daardie stadium was Nero al die 

keiser. Kort daarna sou hy die Christene wreed vervolg as gevolg van ’n brand wat groot dele van 

Rome vernietig het en waarvoor die Christene die skuld sou kry. Dit was heidense leiers. Hulle het 

veroorsaak dat die Christene verstoot was in die gemeenskap; verarm was. Dit was hulle wat vir 

Paulus in die tronk gegooi het en maar kort tevore vrygelaat het. Kort daarna sou hy weer gevange 

geneem word. 

En tog is dit die groep wat Paulus uitsonder in sy ernstige oproep. Die gemeente moet bid vir die 

owerhede. Selfs al maak hulle dit onuithoudbaar vir die gelowiges. 

Hierdie opdrag kom ook vanoggend na ons. Ons wat leef in God se koninkryk en onder God se 

Koningskap en heerskappy, leef ook onder aardse leiers. Ons wat leef in God se skepping, leef ons 

mense met gesag.  En vir hulle moet ons bid. Selfs al is ons nie baie gelukkig met hulle nie. 

In Romeine 7 skryf Paulus oor die owerhede. Daar meld hy dat alle owerhede deur God daar gestel is 

en dat ons God se keuse moet aanvaar en respekteer.  Ons moet vir die owerheid wat deur God daar 

gestel is bid. 

Ons praat en gesels en kla baie oor ons regering en hulle manier van regeer. Dit is sekerlik ons volste 

reg. Maar ons kan nie weg kom van die feit dat ons vir hulle moet bid nie. Miskien moet ons meer 

van die tyd wat ons gebruik om te kla oor hulle gebruik om vir hulle te bid. 

2. Bid ... sodat ons ’n rustige stil lewe kan lei 

Paulus gee vir ons die rede waarom ons vir regeerders en leiers moet bid: sodat ons ’n stil en rustige 

lewe kan lei ... 

Dit is sekerlik wat elke mens begeer: om te leef in ’n plek waar daar stilte, rustigheid, vrede heers. ’n 

Plek sonder enige drama. ’n Plek waar ’n elke indiwidu kan floreer saam met sy/haar gesin, familie 

en vriende. ’n Plek waar elkeen voorspoedig kan aan gaan met dit wat hy/sy van hou. ’n Plek waar jy 

kan woon en werk en ontspan in vrede- sonder enige bekommernisse en vrese. 

Of daar so ’n plek bestaan – ek weet nie. Of daar ’n regering is wat dit kan reg kry om so ’n plek te 

skep, ek twyfel. 

Maar voor ons te veel fokus op die rustige en stil lewe, kom ons kyk wat Paulus verder sê: ... ’n 

rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid.  

Die doel van die stil en rustige lewe is nie maar ter wille van ons eie voordeel en plesier nie. Nee, dit 

gaan veel eerder oor ’n stil en rustige situasie waarin ons vir God kan dien. Onthou nou weer dat die 



vroeë gemeentes nie sulke situasies geken het nie. Hulle was uitgestoot. Hulle het verarm. Hulle is 

vervolg – alles as gevolg van hulle geloof en toewyding aan God. Die owerhede van daardie tyd was 

alles behalwe besig om vir hulle so ’n rustige situasie te skenk waarin hulle in toewyding en 

eerbaarheid aan God kon leef. Hulle het gesmag en verlang na so ’n situasie. Juis, sodat hulle aan 

God toegewy en eerbaar kan lewe. 

As ons dus bid vir die owerhede, bid ons dat hulle deur hulle regering ’n land, ’n provinsie, ’n stad of 

dorp kan skep waar ons as gelowiges toegewy aan God en eerbaar kan leef.  Dit lyk vir my asof ons 

opdrag twee-ledig is: bid vir owerhede en leef toegewyd aan God en eerbaar. 

Dit lyk verder vir my dat ons die eerste opdrag gereeld moet uitvoer: ons moet bid vir leiers. En dan 

moet ons ongeag wat die leiers doen, steeds voortgaan met die ander opdrag: leef toegewy aan God 

en eerbaar.  Die tweede opdrag is nie afhanklik van die eerste nie. Of die regeerders nou hulle taak 

uitvoer om ’n rustige situasie te skep of nie, ons moet toegewy en eerbaar leef. Ons toegewyde lewe 

en eerbaarheid moet eintlik voortdurend vir die regeerders die herinnering wees aan hulle taak wat 

hulle met toewyding en eerbaarheid moet uitvoer. Ons opdrag is nie afhanklik van die manier 

waarop hulle hulle opdrag uitvoer nie. Ons gebede moet opsigself hulle herinner aan hulle opdrag as 

leiers. 

3. Bid... rustige lewe – toegewyd ... redding 

 Paulus neem sy argumente van bid vir owerhede sodat ’n ideale situasie waarin toegewyd en 

eerbaar aan God geleef kan word, nog verder. Hy sê dat God wil alle mense moet gered word. God 

se droom vir hierdie wêreld is dat alle mense gered sal word. Sy droom is dat almal by die waarheid 

van Jesus Christus wat aan die kruis mense verlos het, sal uitkom. Almal moet die waarheid leer ken 

en dit omhels. So kan Christus almal se Middelaar en Verlosser wees. Almal moet in God en Christus 

glo en toegewy aan God en eerbaar lewe. 

Dit is dus op die ou end die doel van bid vir die owerhede. Owerhede moet ’n lewe en ’n leefplek van 

rustigheid skep sodat gelowiges aan God toegewy en eerbaar sal lewe sodat nog meer en meer 

gelowig kan word en toegewy en eerbaar kan leef. 

Die doel van ons toegewyde en eerbare lewe is dus op God gerig, maar ook op ander gerig. Ons is 

gestuurdes om mense by God en Christus uit te bring. Ons is sendelinge. Paulus skryf daarom oor sy 

eie roeping. Hy sê hy is aangestel as prediker, apostel, leraar om heidennasies te onderrig in die 

boodskap van geloof en waarheid. 

Presies wat ek en jy is: predikers, gestuurdes, leraars in die lewe en leefruimte wat God vir ons skep 

en wat  regeerders vir ons moet skep. 

Ek glo nie ons dink altyd so aan ons regeerders en ons gebede vir hulle nie. Baie mense bid vir 

regeerders vir rustigheid en vrede – maar vir selfsugtige redes. Vir redes wat hulleself en hulle eie 

geluk en voorspoed raak. Sodat ons lekker en gelukkig kan wees, sonder bekommernisse en vrede. 

Alles behalwe vir rus en vrede om diensbaar aan God te kan wees.      

Ek het ’n vermoede as ons so kan dink oor ons leiers en ons gebede vir hulle, gaan ons baie meer 

doelgerig bid. En dan gaan ons dalk ook as hulle dit nie altyd regkry nie en selfs faal, steeds 

toegewyd en eerbaar leef en steeds ons roeping as gestuurdes uitleef. 



Slot 

Ons kan maar bid vir eenlinge, tweelinge, drielinge – seslinge as dit kom by ons leier. Ons hoef nie op 

te hou nie. Ons kan bid vir leiers wat ’n lewe en leefruimte skep waarbinne ons toegewy en eerbaar 

kan leef en ander mense na God kan trek.  Dit is tog sekerlik die koninkryk en die skepping wat God 

vir ons gegee het en waarbinne God wil hê ons moet leef. 

Ek wil afsluit met ’n gebed vir leiers wat uit Further Everyday Prayers kom: 

 God ons Vader, ek bid vir ons politieke leiers. 

 Maak hulle bewus van watter groot verantwoordelikheid hulle aanvaar het. 

Maak hulle intellektueel en moreel sterk genoeg om dit te dra. 

Wees met almal wat beleid moet vasstel 

en politieke programme moet visualiseer en bestuur. 

Gee hulle die eerlike begeerte om vir die voordeel van die hele bevolking 

te werk en niks te besluit wat ras teen ras, klas teen klas  

of groep teen groep kan stel nie. 

Bewaar hulle van magspeletjies en korrupsie vir eie voordeel. 

Laat hulle hul politieke mag 

Vir werkbare, deursigtige projekte aanwend. 

O Here, maak ons nasionale en provinsiale leiers manne en vroue van integriteit, 

mense wat beloftes wat hulle maak, uitvoer. 

Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus, sonder wie hulle niks kan doen nie. 

Amen 

      

 

    

 


