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2 Tim 4 Wêreldwenners      GK Matlabas 2013 07 14 

Lees 2 Tim 4 

Teks 4:7,8:  

Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou. 

Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, 

my in dié dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning 

liefgehad het. 

Tema: wêreldwenners  

Psalms: 18:1,2; 18:3; 18:12; 12,13; 18:14,15; 18:16,20. 

 

Geliefdes in ons Here Jesus Christus, 

 

Daar is een beeld waarvan ons nie vandag van kan ontsnap nie. 

Dis die beeld van die wenners. 

Dis die foto's en flitse van wenners wat ons dagblaaie oorheers 

Dis nou maar eenmaal so: 

die mens soek wenners. 

Ure en ure kosbare tyd gaan voor die televisieskerm verlore. 

Ure en ure van die Here se tyd word deur die televisiebuis ingesuig 

vanweë die mens se beheptheid met wenners. 

 

En so word 'n moeë geslag van verloorders 

met die spreekwoordelike wortel voor die donkie se neus vorentoe gesleep 

deur vir hulle die een held na die ander voor te hou,  

die applous en die roem en die eer. 

Dalk wou u graag een van hulle wees: 

die Formule Een-kampioen wat die ander ouens in sy stof laat ry het, 

wat vanaf die podium die sjampanje oor die mense spuit. 

 

Om 'n wenner te wees: 

daaroor word daar gedroom. 



  1 

Daarvan droom ons skoolkinders 

en leer hulle  

om die wenner-maniertjies op die sportveld na te aap: 

die enkele gebalde vuis,  

of die twee gebalde vuiste. 

 

In die laaste gedeelte van die tweede Timoteus-brief 

sien ons 'n ander soort held:  

'n Wenner wat nie sy vuis kan oplig nie, 

want hy is vasgeketting; 

'n held wat nie die sjampanje oor die skare gaan spuit nie, 

maar wie se eie bloed op die grond uitgespuit gaan word; 

'n ou man in 'n tronk, 

'n verlate eensame ou man, 

en die tyd van sy heengaan is naby. 

 

Een flits van die soldaat se swaard  

en sy bloed word soos 'n drankoffer uitgegiet. 

Een behendige swaai van die swaard  

en sy kop en lyf is nie meer bymekaar nie. 

 

Watter soort wenner is dit? 

 

Hy noem homself 'n wenner. 

Hy sê 

daar is vir hom 'n kroon weggelê. 

Ja, daardie selfde kop wat eersdaags in die stof gaan rol, 

daardie kop is bestem  

om die oorwinnaarskroon te dra,  

so skryf hy. 
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Miskien het hierdie gevangene aan 'n tipe grootheidswaan gelei? 

 

Paulus se laaste mymeringe in die Romeinse gevangenis 

is vir ons opgeteken in sy brief aan die jong Timoteus. 

Hy is 'n gevangene volgens die wil van die magtigste man in die destydse wêreld. 

Dit was keiser Nero. 

By hom is Paulus skaars meer as 'n lastige vlieg, 

'n vlieg tussen die vingers van keiser Nero. 

Nog een verhoor en dan is Paulus se doppie geklink. 

 

Dis hoe dit op die oog af lyk. 

Paulus was in kettings. 

Maar innerlik, hier binne, is hierdie man, Paulus, 

nog baie vaster gebind, 

gebind aan die Koning  

wat hom op die Damaskus-pad met blindheid geslaan het. 

Jesus Christus, die Kurios, dis Sy wil wat sal geskied. 

 

Daarom noem hy homself nie 'n gevangene van die Romeine nie. 

Hy is nie 'n gevangene van Nero nie. 

Aan die begin van sy brief aan Timoteus en ook in die brief aan die Efesiërs  

noem hy homself: 'n gevangene van Jesus Christus! 

 

Dis nie sy uiterlike omstandighede wat sy lot gaan bepaal nie.  

Dis sy innerlike omstandighede, 

sy verbondenheid aan Jesus Christus, 

dis wat sy lot gaan bepaal. 

 

Dis Jesus Christus se wil  

dat Sy Evangelie verkondig sal word 

tot in die raadsale van die hoogste gesag  
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wat op aarde bestaan: 

"Die Here Jesus Christus is koning 

Hoor u, keiser Nero, 

ons almal staan onder Sy gesag! 

Hy is die regverdige Regter  

wat vir my die kroon van die geregtigheid weggelê het." 

 

“Jy dra 'n goue kroon, keiser Nero, 

maar ek dien die Man wat 'n doringkroon gedra het.” 

 

“Ek skaam my nie oor hierdie dinge nie, 

Jy moet jou ook nie skaam nie, Timoteus.” 

 

Dis een van die reëls van Paulus se wedloop: 

As iemand aan 'n wedstryd deelneem,  

skryf Paulus elders in sy brief. 

word hy nie bekroon  

as hy nie volgens die reëls gewedywer het nie (2Tim 2:5). 

Moenie jou oor hierdie Evangelie skaam nie. 

 

'n Patetiese ou man 

in die keiser se gevangenis. 

Hy droom van 'n wedloop  

waarvan net hy kennis dra. 

Hy stry 'n stryd  

wat niemand om hom aangaan nie. 

 

Waar Paulus aangehou was,  

kon hy waarskynlik die gejuig van die skares hoor. 

Sy plek van aanhouding was naby aan die Colosseum, 

die stadion in Rome wat meer as 60,000 toeskouers kon akkomodeer. 
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Dit was mense  

wat geleef het vir hulle sport … soos die mense vandag.  

Dis daar waar die atlete van Rome om die hoogste eer meegeding het. 

Dis daar waar keiser Nero die oorwinnaars self bekroon het. 

Voor die Colosseum het die keiser se eie standbeeld gestaan … 

4 verdiepings hoog. 

 

Ook Paulus se sporttoerusting verskil. 

By hom sal jy nie die tennisraket vind nie; 

nie die rugbybal of die krieketkolf nie. 

Hy is nie besig  

om te sweet vir Jesus nie, 

soos ons by die jong sporthelde van vandag hoor. 

Hy is ook nie besig om 'n ses te slaan vir Christus nie! 

By hom is ook nie die swaard van die Rromeinse swaardvegter in die Colosseum nie. 

Nee, hy neem aan die wedstryd deel 

met die swaard van die Woord. 

 

Hy wil hê Timoteus moet sy boeke vir hom bring. 

Dit was waarskynlik die boeke van die Ou Testament. 

Die hele Skrif is immers nuttig tot lering, tot onderwysing (3:16). 

Hy het ook self geskryf. 

Die perkamente waarop hy self geskryf het, 

waarop hy sy briewe geskryf het, 

dit was die swaard waarmee hy die stryd gestry het. 

 

Dit was Paulus se sporttoerusting … 

 

Ek het die goeie stryd gestry;  

ek het die wedloop voleindig;  

ek het die geloof behou. 
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Paulus skryf oor 'n Keiser, oor 'n Koning,  

wat hier binne-in hom leef. 

Hy skryf van 'n wedloop  

waarvan net hy kennis dra. 

Hy sien vir homself die kroon van 'n oorwinnaar. 

 

Hy hou vas aan die woorde van sy Koning, 

soos dit ook in die boek Openbaring aan Johannes gegee is: 

Vrees vir niks wat jy sal ly nie.  

Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp,  

sodat julle op die proef gestel kan word;  

Wees getrou tot die dood toe,  

en Ek sal jou die kroon van die lewe gee (Op 2:10). 

 

Die kroon is nie net vir hom alleen nie, 

maar ook vir almal wat die verskyning van die Here Jesus liefgehad het, 

almal wat met verlange daarna uitsien  

dat Hy weer moet kom … 

Meer as dit word nie van hulle verwag nie, 

Hulle moes net 'n uitsig op die wederkoms hê. 

Dis al. 

 

Ek bid dat dit almal van u is, 

wat hierdie woorde vandag hoor. 

 

Dis die mense  

wat saam met Paulus hierdie onsienlike wedloop hardloop; 

mense wat saam met Paulus uitsien na die koms van die Koning; 

mense wat dan ook saam met Paulus bekroon sal word. 

Soos Petrus self ook geskryf het: 
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Wanneer die Opperherder verskyn,  

sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang (1Pe 5:4). 

 

En ook hier is daar 'n verskil,  

'n verskil in hierdie onsienlike, hierdie geestelike wedloop. 

By dit wat by die sportstadions van die wêreld aangebied word, 

gaan dit immers om wie die beste is, 

die meeste lopies, die meeste paaltjies, 

die sterkste, die vinnigste, die behendigste. 

Daar's net plek vir een op die wennerspodium. 

Daar kan net een span die Super 15-kroon dra. 

 

As Paulus die wedloop egter hardloop,  

is hy meer bekommerd oor diegene wat die wedloop saam met hom hardloop;  

meer bekommerd oor hulle as oor homself. 

Hy wil graag soveel as moontlik van die ander deelnemers saam met hom op die podium hê. 

Hy wil hê dat daar baie ander saam met hom bekroon sal word. 

 

Dis by hierdie mense  

dat sy hartseer en vreugde lê. 

Dis oor hulle wat hy bekommerd is. 

 

In hoofstuk 2:10 skryf Paulus aan Timoteus: 

Daarom verdra ek alles  

ter wille van die uitverkorenes,  

sodat hulle ook die verlossing wat in Christus Jesus is,  

sodat hulle ook die verlossing kan verkry  

met die ewige heerlikheid. 

 

Trouens dis juis in die geloof van hierdie mense waarin Paulus se eie roem lê. 

So staan dit in die eerste brief aan die Thessalonicense:  
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Want wie anders as julle 

is ons hoop of blydskap of kroon van roem  

in die teenwoordigheid van onse Here Jesus Christus  

by sy wederkoms? (2:19) 

 

Daarom ook is die laaste deel van die Tweede Timoteus brief so hartseer. 

 

In Paulus se eerste verdediging het niemand hom bygestaan nie. 

Almal het hom verlaat. 

Hy het nog gedink  

dat die ander gelowiges saam met hom hardloop. 

Toe hy weer sien,  

is hy alleen op die baan. 

 

Het dit al ook met u gebeur, Geliefdes? 

Daar's 'n geloofstryd wat gevoer moet word … 

daar's die baan van die geloofwedloop wat voltooi moet word. 

Maar toe jy weer sien,  

is jy alleen op die baan? 

 

En elkeen van hierdie  

wat saam met hom moes wees, 

is vir Paulus soos een van sy eie kinders. 

Elkeen van hulle. 

 

Kyk, Demas het weggegaan.  

Demas het die teenswoordige wêreld liefgekry. 

Demas soek nie meer die kroon van die toekomstige wêreld nie. 

Demas het hom aan die wedloop onttrek. 

Demas, O Demas!  

In die brief aan Filémon word jy nog 'n mede-arbeider genoem. 
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Nou het jy opgegee. 

Demas, o Demas ... 

 

Alexander, die kopersmid het selfs verder gegaan. 

Hy het oorgeloop na die vyand se kamp. 

Hy is nou by die opposisie. 

Volgens die eerste brief aan Timoteus 

het Alexander die geloof van hom weggestoot (1Tim 2:20). 

Nou laster hy teen die Woord van God. 

Mag die Here hom vergeld na sy werke. 

 

As hy na die mense moet kyk, 

dan is Paulus alleen op die baan. 

En hy voel daardie eensaamheid: 

Lukas is alleen by my. 

Beywer jou om gou na my te kom. 

Beywer jou om voor die winter te kom. 

Bring vir Markus saam met jou.  

Hy kan my baie tot diens wees. 

 

Met sy tweede sendingreis wou Paulus nie vir Markus saam met hom gehad het nie. 

Ons lees daarvan in Handelinge 15. 

Daar het selfs verbittering tussen Barnabas en Paulus hieroor ontstaan. 

Barnabas wou Markus saamneem.  

Paulus wou hom nie saamneem nie. 

Markus het immers by die eerste sendingreis vir Paulus in die steek gelaat. 

Hy wou dit nie waag  

om hom weer saam te neem nie. 

 

Maar hier in een van sy laaste briewe vra Paulus:  

Bring vir Markus saam met jou.  
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Hy kan my baie tot diens wees 

Alles is vergewe, alles is vergete. 

Een wat eers uitgeval het in die wedloop, 

kan tog op 'n later stadium weer inval, 

weer saam deelneem, 

kan tog ook uiteindelik saam met Paulus die kroon van geregtigheid ontvang. 

 

Beywer jou om gou na my te kom. 

Bring my reismantel saam 

voor die winter kom. 

 

Die koue verkluimde ou man 

in die tronk in Rome, 

eensaam en verlate. 

Hy hoor die gedreun van die skare in die Colosseum 

en hy droom en hy skryf van 'n wedloop, 

'n wedloop waarvan net hy weet. 

 

Vergete en verlate, 

die eensame atleet, 

wag hy dat hy sy hoof moet buig 

voor die laksman se swaard. 

 

Almal het hom verlaat … 

 

Maar, so lees ons ook, 

Die Here het hom bygestaan. 

Die Here was saam met hom op die baan! 

Die Here het hom krag gegee. 

Al was hy ook in die sportarena  

saam met die leeus. 
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Die Here sal hom verlos. 

Die Here sal hom red 

om in sy hemelse koninkryk in te gaan. 

 

En hy het die werk gedoen  

wat die Here hom gegee het om te doen: 

Sy prediking is volbring,  

al die heidene het die Evangelie gehoor. 

Dis ook hoe hy dit in die boek Handelinge aan die Efesiërs gestel het: 

ek bekommer my glad nie  

ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie,  

sodat ek met blydskap my wedloop kan voltooi  

om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God (Hand 20:24). 

 

Woorde van eenvoudige geloofsvertroue … 

 

As daar enige roem is, 

laat dit roem in die Here wees. 

Aan Hom die heerlikheid tot in alle ewigheid! 

 

Maar weet u, Broers en Susters, 

dis hierdie woorde, wat hy neergeskryf het, 

dis hierdie woorde wat die gang van die wêreldgeskiedenis verander het. 

Die krone wat die Romeinse sporthelde gedra het,  

is lankal vergete. 

Die blink is lankal weg van al die sportbekers, 

die Curriebekers en die wêreldbekers.  

Maar Paulus se woorde blink vir ewig 

en die kroon wat Paulus dra, 

daardie onverwelklike kroon 

vir die wedloop wat hy voltooi het,  
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hy en almal wat uitsien na die wederkoms van Christus, 

daardie kroon bly ook tot in ewigheid. 

 

Nou mag ons wel vra, Broeders en Susters: 

Hoe staan dit met u persoonlike wedloop?  

Verlang u ook na die wederkoms van Koning Jesus? 

Sien u ook vir uself die kroon van geregtigheid aan die einde van die baan? 

 

Ek het al sulke atlete in my bediening gesien ... 

Daar in die ouetehuis. 

Daar op die siekbed. 

Biddend, 

dalk te swak om langs hulle bed te kniel, 

te pateties om selfs hulle knopperige ou hande bymekaar uit te bring. 

Die helde, 

die oorwinnaars ... 

Ek sien hulle ook hier in die kerk 

op die ouderlingbank, 

op die diakenbank. 

Daar op hulle plek in die kerk,  

krygsmanne en krygsvroue. 

Kyk na hulle wapens: 

kyk na Bybels langs hulle bed … met die bladsye wat al verslete gelees is. 

Hulle geestelike swaarde is vlymskerp. 

 

Hulle is meer as oorwinnaars, 

geliefdes, 

Meer as oorwinnaars 

deur Jesus wat hulle liefgehad het. 

 

Amen. 


