
Huisgeloof2016#30 <> 1 Tim 2:1-7 
1 Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle 
mense, 2 vir dié wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkome 
toewyding aan God en in alle eerbaarheid. 3 So is dit goed en aanneemlik vir God, ons Verlosser, 4 wat wil hê dat alle 
mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. 5 Daar is immers net een God, en daar is net een Middelaar 
tussen God en die mense, die mens Christus Jesus  6 wat Homself as 'n losprys vir almal gegee het. Dit was op die 
bestemde tyd die bewys van die bedoeling van God. 7 Met die oog hierop is ek aangestel as prediker en apostel, as 
'n leraar om die heidennasies te onderrig in die boodskap van die geloof en die waarheid. Ek praat die waarheid, ek 
lieg nie. 
 
#almal <> Die kerk is vir almal - niemand is uitgesluit. Sodra ons mense uitsluit, mis ons die punt van Jesus se liefde!  
Daar word ’n wonderlike storie vertel van William Booth, die stigter van die Heilsleer, wat blykbaar tydens die Boere 
oorlog gebeur het. ’n Honger klomp mense het saamgedrom by ’n plek waar kos aan hulle uitgedeel sou word. Hulle 
het vooraf ooreengekom dat elke kerk aan sy eie lidmate kos sou uitdeel. ’n Anglikaanse priester het eerste gepraat: 
“Almal wat aan die Anglikaanse kerk behoort, volg my!” Toe het die Presbiteriaanse predikant gepraat: “Alle 
Presbiteriane, volg my asseblief!”  Elkeen van die ander denominasies se verteenwoordigers het toe hulle mense 
uitgeroep om hulle te volg!  Toe het William Booth van die Heilsleër opgestaan en gesê: “Almal wat aan niemand 
behoort nie, volg my!” God wil die wêreld wen deur liefde. Hy sluit niemand uit nie! Hy verwag dit van ons om ook 
só te lewe! 
 
# Op julle knieë, gereed, bid! (1 Timoteus 2:1-3,5,8)  <> “Prayer is the first thing, the second thing, the third thing 
necessary to a believer. Pray, then, my dear friend; pray, pray, pray. (Edward Payson) Net soos ’n selfoon sy netwerk 
nodig het om te werk, kan gelowiges nie werk sonder gebed nie, want gebed laat jou ‘connect’ met God. Paulus leer 
ons hier om te bid.  
Die akroniem ‘ABBA’ help jou om jou gebed in te kleur - ABBA is nie net die naam van ’n Sweedse Popgroep nie – 
Jesus het ons mos geleer om vir God Abba (‘pappa’) te sê as ons bid. 
Aanbid God (vir Wie Hy is - Verlosser, Middelaar -vs 3,5) 
Bedel (soos in smeek/smeking soos Barclay sê: “Prayer begins with a sense of need. It begins with the conviction that 
we cannot deal with life ourselves”)  
Bedank God (tel jou seëninge, maak jou daaglikse dankie-sê lysie) 
Aanvra (die Griekse woord vir voorbidding se oorspronklike betekenis hou verband met die idee om in die koning se 
teenwoordigheid te verskyn en dinge van hom aan te vra - in die geval vra vers 3 ons om te bid vir alle mense bv. 
mense van die regering, ens.) 
 
“Gebed verander nie vir God nie, maar wel die een wat bid” (CS Lewis) omdat gebed jou hand plaas in die Hand wat 
die wêreld laat beweeg. 
 
#diegevolge <> Sulke ABBA gebede waaroor ons nou net gepraat het, kan wonderlike gevolge hê. 
Huispryse in ’n sekere woonbuurt in Los Angeles het skielik so gestyg omdat dit so gesog geraak het!  Toe 
eiendomsagente die oorsake hiervan ondersoek het, het hulle gevind dat dit verband hou met ’n sinagoge wat ’n 
paar jaar terug gebou is. Wanneer die Jode Saterdag die Sabbat vier, ry hulle nie met hulle motors nie, maar stap na 
die sinagoge toe. Nie-Jode het besluit om die gebruik te respekteer en het al hoe minder oor naweke gery. So het die 
strate al hoe veiliger vir die kinders geword en het daar ’n rustigheid ontstaan wat op ander plekke ontbreek het, 
mense wóú daar koop... Die gebeure wys watter impak gelowiges op hulle omgewing het – sonder ’n doelbewuste 
aksieplan het hierdie groepie Jode hulle gemeenskap verander.  Gelowiges wat op ABBA (God “Ons Vader”) gefokus 
is en ABBA-gebede het, kan saam ’n gemeenskap verander... 
#Dit is Paulus se doel, dit is ons doel (1 Tim 2:7) 
Sy hele lewe was gegrond op sy kennis van God en sy ervaring van Jesus Christus. Sy fokuspunt was om God in alles 
te eer en dank. 
ŉ Groot man het voor  ŉ skildery van die grootse kunstenaar, Sargent, in ŉ kunsgalery in New York gestaan. Hy het 
saggies met hom self gemompel-praat. “Ek is uiteindelik ŉ plek gegee. Ek het ŉ plek uiteindelik.” ŉ Kunstenaar met 
die naam, Robert Henri, het naby die man gestaan en was oorbluf deur die man se reaksie en het gevra: “Is jy ook in 
die lyn van werk?” “Ja, maar dit is die eerste keer dat ek so uitgestal is.” Nou was Robert Henri totaal uit die veld 
geslaan en gevra: “Maar ek dog die skildery is die werk van die grootse Sargant?” “Dit is korrek” antwoord die man 
“maar dit was ek wat die raam gemaak het”. Paulus het homself as die raam gesien en Jesus as die skildery. Dit is ook 
ons storie. Daarom kan ons saam met Paulus bely “Nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my 
lewe.” (Gal 2:20) 



 
 
 
 

Lees: 1 Tim 2 vers 1-7 

Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en 

watter vrae het by jou opgekom? 

Raakvat vrae:  
 Kan ons bid vir mense van wie ons nie hou nie. 

 Hoekom moet ons ’n rustige stil lewe hê? 

 Hoe sal gebed help vir ’n rustige en stil lewe? 
 Waarom moet ons juis bid vir die wat regeer en gesag 

uitoefen? 

 Wat moet ons maak as mense met gesag oor ons skelm is? 

 

Kies 7 sake of mense 

vir wie julle hierdie 

week gaan bid. Skryf 

daardie persoon of 
saak se naam op ’n 

papier en plak dit op in 

julle huis. Bid dan die 

hele dag daarvoor. 

 

Gaan bid as gesin vir 

iemand hierdie week 

in hulle huis of 

kantoor of by hulle 

werk.   

So: 1 Tim 2 vers 1-7 
Ma- Di: Jeremia 8:18 – 9:1 
Wo- Do: Psalm 79: 1-9 
Vr.–Sat: Lukas 16: 1-13 
 
 

Gaan lê iewers in hierdie week rustig op ’n kombers in die tuin 
of ’n park as gesin saam. Dis immers lentemaand en raak net 

saam rustig! Probeer ook rustige aktiwiteite doen soos om toe 
oë te lê en te dink aan lekker tye ens. 

Dankgebed (Gebed voor ete) 
Here dankie vir mense wat help om kos op die tafel te kry.  

Oorgee-gebed 

Help my vandag vir ander mense te bid veral vir ons regering. 
 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 
Mag jy vandag ’n rustige stil lewe hê en toegewyd aan God leef.     

Ons bid vir ander 
 

1 Tim 2:1 Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, 

voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, 2vir dié wat regeer 
en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in 

volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid. 
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