
Huisgeloof2016#29 <> 1 Tim 1:12-17 
12 Teenoor Christus Jesus ons Here is ek dankbaar: Hy het my krag gegee en my betroubaar geag om my in 
sy diens te stel, 13 al het ek Hom voorheen belaster, vervolg en beledig. Maar God was genadig teenoor 
my omdat ek in my ongeloof nie geweet het wat ek doen nie.  14 Ons Here het my oorlaai met sy genade 
en met geloof en liefde wat ons deel is in Christus Jesus.  15 Dit is ‘n betroubare woord en kan sonder 
voorbehoud aanvaar word: Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek 
die grootste. 16 Maar juis daarom was God my genadig sodat Christus Jesus aan my, as die grootste 
sondaar, al sy verdraagsaamheid sou betoon en ek ‘n voorbeeld kon wees vir almal wat in die toekoms in 
Hom sou glo om die ewige lewe te verkry.  17 Aan Hom wat vir ewig Koning is, die onverganklike, 
onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen. 
# 4 dinge om voor dankbaar te wees: 

1. Paulus dank Jesus dat Hy hom gekies het 
Hy het nooit die gevoel gehad dat hy Jesus gekies het nie, maar dat Jesus hom gekies het!  Lees maar weer 
in Hand 9 sy pad na Damaskus storie. Dit is ook ons storie. Ons doop herinner ons dat Hy ons gekies het, 
nog voor ons Hom gekies het! 

2. Paulus dank Jesus omdat Hy hom vertrou het 
Dit was vir Paulus ‘n wonderlike saak dat Jesus hom, die kerkvervolger, vertrou het om die groot 
kerkplanter en sendeling – Christus se ambassadeur (1 Kor 5:20) te word. Ons as Jesusvolgelinge is Sy 
ambassadeurs – Hy vertrou ons ook. 

3. Paulus dank Jesus, omdat Hy hom aangestel het om te dien... om Christus te dien!  
Daar word vertel as ‘n Spartaan destyds ŉ oorwinning by ŉ spele gehad, het hy die eer gehad om langs die 
koning van Sparta in ŉ geveg te staan. Tydens ŉ antieke Olimpiese Spele is ŉ sekere Spartaanse stoeier ŉ 
groot omkoopbedrag aangebied om ŉ stoeigeveg te verloor, maar hy het geweier.  
Toe hy die hewige stoeigeveg wen, het iemand hom gevra: “Wat het jy nou vir jou moeilike oorwinning 
verdien?” Hy het blykbaar geantwoord: “Die eer om langs my koning te staan.”  
Die eer was om die koning te dien – die beloning was diens, nie eie eer nie. 

4. Paulus dank Jesus omdat Hy hom bemagtig het. 
Niks bereik ons uit eie krag nie, maar alleen deur die krag van Jesus. Onthou maar Filippense 4:13. Aan die 
een kant het jy, so sê Paulus, krag vir die alle situasies. “Ek is tot alles in staat …”  
Aan die ander kant is dit duidelik dat hierdie krag beslis vanuit ‘n ander Bron as jy self kom: “… deur Hom 
wat my krag gee.”  Jy is spesiaal omdat God só spesiaal is. 
 
# Moet dit nooit vergeet nie 
Die onthou van sy sonde was die beste en sekerste manier om hom van hoogmoed te weerhou – John 
Newton, skrywer van Amazing Grace, was mos eers ‘n kaptein van slaweskip voor hy tot bekering gekom 
het. Hy het sy grafsteen se woorde self geskryf: “John Newton, Clerk, once an Infidel and Libertine, a 
servant of slaves in Africa, was by the Mercy of our Lord and Saviour Jesus Christ, Preserved, Restored, 
Pardoned and Appointed to Preach the Faith he had so long laboured to destroy.” 
 Moet nooit vergeet dat jy ‘n vergeefde sondaar is nie! Dit verhoed dat hoogmoed in jou hart inkruip.Die 
onthou van sy sonde was die beste en sekerste manier om die vuur van sy dankbaarheid aan die brand te hou. 
 
Net genade > lees die verse met die uitdrukking:  “there for the grace of God go I.”  Die uitdrukking word waarskynlik 
aan die Engelse prediker and geloofsmartelaar, John Bradford (1510–1555), gekoppel. Daar word vertel dat hy dit 
blykbaar gesê het terwyl hy gesien het hoe misdadigers na die galg gelei word. Met die uitdrukking impliseer John 
Bradford as dit nie vir die genade van God was nie, het hy ook in die moeras van die sonde gelê en sulke slegte goed 
aangevang! Terloops, hy is kort daarna self na die brandstapel gelei waar hy in 1855 vir sy geloof gesterf het. Daar 
het hy vir ’n mede-martelaar gesê: “We shall have a merry supper with the Lord this night”. 
 
Hierdie vers 1 gee vir ons ’n belangrike lewensbeginsel deur... kyk met sagte oë – Jesus-oë – na ander mense en hulle 
foute, vergewe graag en steek ’n    helpende hand uit eerder as om ’n beskuldigende vinger te wys – wees ’n 
inspirasie vir ander! 
 
 



 
 

Lees 1 Timoteus 1:12-17 
Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter vrae 

het by jou opgekom? 
Raakvat vrae:  

 Waarvoor gebruik ons gewoonlik die woordjie “maar”? Hoe word dit in vers 13 

gebruik? Wat is die verskil voor en na die “maar”? 
 Wat of Wie het Paulus se houding teenoor mense verander? 
 Vertel van ŉ keer toe jy nie lus was om iets te doen nie, maar toe op die ou einde 

tog daarvan gehou het om dit te doen. Hoe stem dit ooreen met wat Paulus hier 

skryf? 
 Hoe kan ons vandag vir ander ŉ voorbeeld wees? (vgl. Vers 16) 

Kyk of julle elkeen ten minste 

een keer gedurende die week 
die spesiale voorskoot aantrek 
en ŉ spesiale takie verrig vir 

die groep/familie. Dit moet 
iets prakties wees soos om die 
motor se matjies te stofsuig, 
gemors op die gras op te tel of 
om die skottelgoed af te 
droog. 
 

Identifiseer iemand van wie 
julle weet dat hy/sy graag vir 
die Here werk. Skryf vir 
hom/haar ŉ briefie van 
bemoediging om daarmee 
aan te hou. 

So: 1 Timoteus 1:12-17 
Ma- Di: Jeremia 4:11-12, 22-28 
Wo-Do: Psalm 14 
Vr-Sa: Lukas 15:1-10 

Gebruik ou koerantpapier. Maak vir julle elkeen ŉ voorskoot uit die koerantpapier. 
Julle kan die versier soos wat julle wil. Skryf daarop: In diens van God.  Julle kan 
ook saam een voorskoot maak en versier as julle wil. 

 
Wanneer enigiemand ŉ spesiale takie vir die res wil doen, kan daardie persoon die 
voorskoot aantrek. (Bv. tafel dek, klere wegpak, skottelgoed was) 

Dankgebed (Gebed voor ete) 

Dankie dat U vir ons kos gee om te eet, sodat ons u werk kan doen. 

Oorgee-gebed 

Laat my vandag die werk doen waarvoor U my geroep het. 
 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 

Mag jy vandag God se werk doen, omdat Hy jou daarvoor gekies het. 

God maak ons lief vir 
ander. 
 

1 Timoteus 1:14 

 

Ons Here was baie goed vir my. Hy het my laat glo in Hom, en Hy het my lief 

gemaak vir mense. Dit gebeur wanneer ’n mens aan Christus Jesus behoort.  
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