
1 Timoteus 1:12-17 

 

Vooraf 

 

Vandag is die sewentiende Sondag in koninkrykstyd en tersefdertyd ook die tweede Sodag van die 

seisoen van die skepping. Ons fokus op ons lewe in God se koninkryk en die vreugde en  

verantwoordelikheid teenoor God se skepping. 

 

Agtergrond 

 

Paulus skryf hierdie brief ±65 n.C. aan Timoteus. Timoteus was ’n jong man wat as gevolg van Paulus 

se werk tot geloof gekom het. Paulus het hom in Efese agtergelaat om leiding in die gemeente te 

gee. In die brief gee Paulus riglyne vir leiers en ampsdraers in die gemeente. Hy waarsku teen valse 

leerstellings en doen ’n beroep dat Timoteus standvastig moet bly. 

 

Inleiding 

 

Ek lees ’n koerantberig wat hierdie week in die Volksblad verskyn het: 

   

Wanneer Diederich Kleynhans moontlik volgende jaar as dominee op die 

kansel klim, sal hy self van wonderwerke kan getuig oor jong mense wat op 

afdwaalpaaie beland. Diederich Kleynhans voel hy het ’n tweede kans gekry 

in die lewe, nadat hy 11 jaar gelede byna dood was ná ’n oordosis dwelms. 

Want hy was daar. En hy het ’n getuienis wat 11 jaar later steeds mense aangryp. 

Kleynhans is op 31-jarige ouderdom in sy finale studiejaar in teologie aan Kovsies en het onlangs sy 

proefpreek in die NG kerk Berg-en-Dal in Bloemfontein gelewer en hoop om teen die einde van die 

jaar beroepbaar te wees. 

As 19-jarige is daar aan sy ouers gesê hy sal nie weer uit ’n koma wakker word nie en indien wel, sal 

sy vooruitsigte glad nie goed lyk nie. Dít was nadat hy in 2005 in Pretoria weens ’n oordosis dwelms 

in ’n koma verval het. Kleynhans was 39 dae lank bewusteloos en die hele regterkant van sy liggaam 

was verlam. Hy moes van voor af leer praat, loop, lees en kommunikeer. Sy gewig het van 103 kg tot 

72 kg geval en sy spiere het drasties verswak. 

Kleynhans se val was ’n harde een: Van ’n voorbeeldige kind (hoofseun op skool) in Ellisras wat baie 

sportief was en akademies goed gevaar het tot ’n tiener wat by dwelms betrokke geraak het. 

Bloedmonsters het getoon dat daar heroïen en ’n klomp ander middels in die dwelm was wat aan 

hom as kokaïen verkoop is. Saam met baie alkohol, het dit sy tol geëis. 

Agt maande ná die voorval is Kleynhans gevra om in Thabazimbi getuienis te lewer. 

“Op pad terug het ek werklik gevoel die Here het dit op my hart geplaas om teologie te gaan studeer. 

Iemand uit die gehoor het ’n teologiese vraag gevra waarvoor ek glad nie ’n antwoord gehad het nie. 

“Dit het my gepla. Ek was besig om te getuig van ’n God wat ek nie ken nie en met wie ek nie ’n 

verhouding het nie.“Ek is ’n tweede kans gegee. Ek moes net iets doen om my dankbaarheid te 

probeer wys.” 

Hy het in 2007 aan die Universiteit van die Vrystaat begin studeer en tussendeur sy meestersgraad in 

kerkgeskiedenis voltooi.“Die hele ervaring was die grootste seën wat ek ooit kon ontvang. Die Here 

het dit gebruik om my te vorm.“Ek dink nie ek sal ooit weer normaal in die samelewing wees nie. 

Veral in die winter is my spiere geneig om nie 100% te funksioneer nie. Ek loop nog kruppel, maar dis 

nou deel van wie ek is.” 

Hy is met Anja, ’n arbeidsterapeut, getroud en het twee dogtertjies. (Volksblad, 6 Sept 2016) 



’n Moderne verhaal van ’n iemand wat tweede kans gekry het. Paulus se verhaal aan Timoteus is 

dieselfde: ’n verhaal van iemand wat ’n tweede kans gekry het. En eintlik is dit ook die geval met 

elkeen van ons. Mense wat ’n tweede kans gekry het. 

 

En vir almal van ons het hierdie tweede kans gekom deur Christus en die verlossing wat Hy gebring 

het. Paulus stel dit duidelik in vers 15: Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. 

 

Ons gaan vanoggend kyk na hierdie tweede kans deur verlossing. 

 

1. God neem die inisiatief en gee tweede kanse 

 

Paulus se storie begin toe hy nog Saulus was. Ons lees die eerste keer van hom in Handelinge as 

Stefanus gekruissig word. Hy was ’n jong man en het goedkeurend gekyk na Stefanus se steniging. 

Daarna het hy die kerk begin vervolg. Ons lees: Hy wou die kerk uitroei.  Hy skryf vir Timoteus oor 

daardie gebeure: Ek het God voorheen belaster, vervolg, beledig. 

 

Maar toe gryp God in. Hy ruk Saulus tot stilstand en verander 

hom in sy gestuurde. Saulus word Paulus, die grootste 

sendeling van alle tye.   Hy wat belaster, vervolg en beledig het 

kry krag en word betroubaar geag en deur God in diens gestel.  

Kyk hoe beskryf hierdie verandering wat God in sy lewe 

gebring het: Ons Here het my oorlaai met sy genade en met 

geloof en liefde... Paulus getuig self van hierdie verandering: Ek wat die grootste sondaar was, word 

’n dienaar. 

 

Hierdie verandering het alles gebeur deur Jesus. As Paulus oor Jesus se werk skryf, dan gebruik hy 

twee woorde. Dit is die woorde verlos en genade. Die woorde genade kom meer as honderd keer in 

Paulus se briewe voor.  In die briewe aan Timoteus gebruik hy ook ’n hele paar keer die woord 

verlos. 

 

Paulus beklemtoon dat God deur Jesus uit genade sondaars verlos.  

 Genade is iets wat jy nie kan verdien nie – jy kry dit net.  

 Verlos is om vry gemaak te word, los gemaak te word. 

En dit is juis wat God gedoen het: uit eie inisiatief het Hy deur Jesus mense onverdiend vry gemaak.  

Kom ek stel dit anders. Uit eie inisiatief, sonder dat mense dit verdien het God vir sondaars tweede 

kanse gegee. Vir Paulus, die vervolger van die kerk, vir Diederich Kleynhans ’n dwelmverslaafde – vir 

my en vir jou. 

 

Daar is ’n ou legende wat hierdie waarheid – Jesus wat uit eie inisiatief red – beklemtoon: 

’n Reisiger het eendag verdwaal en in ’n moeras met dryfsand beland. Op sy krete het Confucius 

verskyn en gesê: “’n Mens moet voor jou voete kyk en sorg dat jy nie op plekke soos die beland nie.” 

Later het Boeddha opgedaag en gesê: “Laat hierdie man se benarde situasie ’n les wees vir die res 

van die wêreld.” Mohammed het ook verby gekom en opgemerk: “Helaas! Jy moet berus; wat gebeur 

het is die wil van God.” Toe kom Jesus daar aan, steek onmiddellik sy hand uit na die man in die 

dryfsand en sê: “Gee my jou hand, Ek sal jou red.” 

 

2. God gee tweede kanse in die wêreld 

 



Jesus se verlossing vind plaas in hierdie wêreld. Paulus skryf pertinent daaroor: Jesus het in hierdie 

wêreld gekom. Die tweede kans wat Paulus gekry het – en wat ons ook elkeen ontvang het – is in die 

wêreld waarin ons leef. In die wêreld vol sonde, as sondige mense tussen alle ander sondige mense. 

Ek dink juis in koninkryktyd en in die seisoen van die skepping is dit vir ons van belang. Christus het 

na sy wêreld toe gekom. Hy het gekom om in die sondige wêreld sy koninkryk te laat kom. Hy het 

gekom na die skepping van God. Daarmee het Jesus juis die belang van hierdie lewe en hierdie 

wêreld uitgelig. 

 

God en Jesus het nie mense wat ’n tweede kans kry uit die wêreld na die hiernamaals gevat en hulle 

daar ’n tweede kans gegee nie. In die gewone lewe, tussen gewone mense en tussen sonde kry 

Paulus en ons, ons tweede kans.  

 

Ek dit was juis in die gewone lewe tussen gewone mense en sonde wat Paulus sy tweede kans 

aangegryp het en wat ons ook opgeroep word om ons tweede kans aan te gryp. En hierdie aangryp 

van die tweede kans is juis om God koning in sy koninkryk te maak en hierdie skepping God se 

koninkryk te maak. 

 

In die geskiedenis het gelowiges gedink hulle tweede kans moet juis in kloosters weg van sonde en 

ander mense gebruik word. Maar dit is beslis nie God se bedoeling nie. Ons opdrag is om in die 

normale lewe, in die gewone wêreld, in die alledaagse skepping ons tweede kans aan te gryp. Net 

soos Paulus. Net soos die jongman wat aan dwelms verslaaf was.  

 

In die verlede is daar ’n skeiding gemaak tussen geestelike en natuurlike dinge. So is gedink dat alles 

wat geestelik is, goed en mooi en moet nagejaag word en alles wat natuurlik is, is sleg en verkeerd 

en moet vermy word.  En dit is juis wat ons moet raak sien: dit is nie so nie. Jesus het in die wêreld 

gekom. In die wêreld het Hy vir ons ’n tweede kans kom gee. Hier moet ons die tweede kans aangryp. 

Ons moet nie wegvlug van alles wat natuurlik is nie. Ons moet alles wat natuurlik is omhels en heilig 

vir God.  

 

3. Tweede kanse met ’n toekoms visie 

 

Paulus beskryf sy tweede kans as ’n voorbeeld vir ander wat sou kom. Hyself is baie dankbaar vir die 

vertroue wat God in Hom stel en die feit dat God hom in diens stel. Hy verstaan iets van waar hy 

vandaan kom as vervolger van die kerk na dienskneg van die kerk. Maar hy verstaan ook dat dit nie 

maar net oor hom as indiwidu gaan nie. Hy sien die breër prentjie raak. Hy is in diens van God met ’n 

doel en rede: Hy moet ander beïnvloed. 

 

Dit is die toekomsvisie wat God aan hom gee. Dit is God se doel met sy lewe – van vervolger en 

vernaamste sondaar tot grootste sendeling. En dit is al wat hy wil wees en doen. 

 

Hierdie visie is ook God se visie vir ons lewens. Ons elkeen is ’n lewende voorbeeld van vername 

sondaar tot verloste sondaar. Van stukkend en sondig wees tot iemand wat ’n tweede kans gekry 

het. Dit lyk asof Dietrich Kleynhans iets daarvan verstaan. Ons uitdaging is om ook te verstaan dat 

ons wat deur God se inisiatief verlos is en ’n tweede kans gekry het, in hierdie daaglikse lewe, in 

hierdie wêreld, in God se koninkryk en skepping voorbeelde vir almal rondom ons moet wees. 

 



En ons toekoms visie – om met ons tweede kans voorbeeld vir ander te wees – moet juis ten doel hê 

om ander ook ’n toekomsvisie te gee. Paulus skryf dat hy as voorbeeld ander in Jesus moet laat glo 

en die ewige lewe laat verkry. Dit is ook ons geleentheid om dit reg te kry. 

 

Ek weet: ’n mens voel – wie is jy om dit te doen. Ek lees die verhaal van ’n juffrou wat vir haar 

Sondagskoolklassie gevra het: As groen goed en mooi en reg is en rooi sleg en verkeerd en lelik is 

watter kleur is julle? Toe antwoord een outjie: Ek is groen en rooi strepe.  

 

Hierdie gedeelte wil juis vir ons sê: Jesus het ons kom verlos. Ons kom groen maak en daarom kan 

ons elke dag in ’n rooi wêreld en skepping ander ook groen maak. Ons is verlos.   

 

Miskien moet ons net meer in onsself as verloste mense glo. ’n Ene Maya Angelou vertel dat sy stem 

opleiding  in San Francisko gedoen het. Sy moes onder andere ’n Christelike pamflet vir haar dosent 

voorlees. Die pamflet het geëindig met die woorde: Jesus het jou lief. Sy het dit gelees. Die 

onderwyser het haar versoek om die laaste sin weer te lees... en weer en weer. Sy sê na omtrent die 

sewende keer het sy begin wonder of dit waar is en toe besef dit is waar. Sy sê dit het gemaak dat sy 

in haar self begin glo het. As Jesus haar lief het, het sy gedink, kan ek enigiets doen! 

 

Jesus het ons lief. Hy verlos ons. Hy gee ons ’n tweede kans. Ons kan voorbeeld van sy genade en 

liefde wees. 

 

Slot 

 

Paulus het ’n tweede kans gekry – van vervolger van die kerk na bedienaar van die kerk. Dietrich 

Kleynhans het ’n tweede kans gekry – van dwelmverslaafde na predikant. 

 

Ek en jy het ’n tweede kans gekry – van vernaamste sondaars na kinders van God. 

 

God het die inisiatief geneem in ons verlossing. Hy het ons in hierdie wêreld verlos. Hy het die visie 

en gee ons die visie om voorbeeld van tweede kanse te wees. Kom ons gryp ons tweede kans aan!   


