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Ps-vooraf  Ps 10: 8, 9, 10

Ontmoetingsdiens.

Votum.

“Ons slaan ons oë op na die berge: waar sal ons hulp vandaan kom? Ons 

hulp is van die HERE wat hemel en aarde gemaak het.” 

Amen

Seëngroet

Gemeente van ons Here Jesus:

“Genade vir julle en vrede van God, onse Vader, 

en die Here Jesus Christus 

deur die kragvolle werking van die Heilige Gees”

Amen.

Lofprysing –  Ps 48: 1, 2

Geloofsbelydenis 

Verootmoediging en Versoeningsdiens.

Ons gaan nou luister na die wet van die HERE soos ons dit vind in Eks 20.

Psalm na die wet – Ps 32: 2, 4, 5
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Gebed om skuldbelydenis en verligting.

Psalm na gebed – Ps 94: 6, 7, 8
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Woorddiens.
Opmerking

Verwys na art 30-31 NGB en die belangrikheid 

dat ons almal meer moet leer oor die ouderling-amp.

Die Woord van die HERE spreek tot ons uit Gal 5:16-26; 1Tim 3:1-7

Psalm as antwoord op die Woord – Ps 25: 2

Ons Fokus op 1Tim 3:2-3

Skrifverklaring

Inleiding
Geliefdes   in vers 2-3 gaan'it oor'ie merktekens 

waaraan ouderlinge moet voldoen.  

Terugblik1

Toe ons by vers 1 was 

kon ons leer oor'ie belangrikheid van die ouderling-amp 

en wat dit behels. 

Ons kon leer dat die ouderling-amp 

God se wil vir die regering van sy Kerk is. 

Ons kon leer oor'ie begeerte 

wat Christus deur sy Gees in manne opwek 

om ouderlinge te wees. 

Ons kon leer hoe Christus vir hierdie manne dit bevestig 

dat hierdie begeerte regtig van Hom af kom 

wanneer Christus sy Kerk gebruik    om ouderlinge te kies.

Verduidelik

Ja   dan kan jy seker wees: 

Christus het in my die begeerte opgewek. 

1 Vgl 1Timoteus 3,1(a).pdf; 1Timoteus 3,1(b).pdf by http://www.gkdaspoort.co.za/sermons_docs.php
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En nou't Christus hierdie begeerte ook kom bevestig 

deur sy Kerk wat my gekies het. 

Ja   nou't ek sekerheid. 

Nou kan ek voluit dien as ouderling. 

* * * * *

Maar   juis omdat Christus ons gebruik 

om ouderlinge te kies   

is vers 2-7 se merktekens vir ouderlinge so ontsaglik belangrik.

Verduidelik

Want iemand in wie Christus die begeerte opwek 

om 'n ouderling te wees 

sal ook vers 2-7 se merktekens hê. 

Maar dan moet ons mos hierdie merkteken ken.

Want anders gaan ons mos manne kies 

soos ons maar dink 'n ouderling moet wees.

En dan gaan'it verseker  nie die regte manne wees nie. 

Toepassing2

En dit    is verskriklik. 

Want om vers 2-7 se merktekens   nie te ken nie    of dit te ignoreer 

is om Christus se wil vir die regering van sy Kerk te ignoreer. 

Dis om Christus se goeie reëls 

om goeie ouderlinge te hê te verag. 

En dan moet dit ons glad nie verbaas 

as Christus oordeelskrisisse die Kerk tref nie. 

* * * * *

2 NGB art 30
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Nou    oor hierdie merktekens 

kon ons verlede week meer begin leer 

toe ons in vers 2 stil gestaan het    

by die betekenis van onberispelik    as Paulus sê:   

“‘n Opsiener dan moet onberispelik wees ...” 

Verduidelik3

Ons kon leer    

dat dit die Here se altydgeldende vereiste is vir 'n ouderling. 

En toe kon ons ook meer leer oor die eerste merkteken. 

Die merkteken wat sê 

dat 'n ouderling “die man van een vrou” moet wees. 

Opmerking4

En ek gaan nie nou weer daarop ingaan nie. 

U kan gerus op ons webwerf gaan kyk. 

Verlede week se preek is daar. 

U kan self weer in detail daarop ingaan as u wil. 

* * * * *

Maar goed:   Ons moet nou vandag verder gaan 

en meer leer oor hierdie merktekens. 

So   ons tema gaan   nes verlede week   weer wees: 

Paulus se vereiste vir die ouderling-amp

en die merktekens daarby

En dan gaan ons vandag stilstaan by die merktekens van vers 2-3.

Verduidelik

En onthou ons het verlede week geleer 

dat die merktekens van vers 2-3 

3 Vgl 1Timoteus 3,2.pdf by http://www.gkdaspoort.co.za/sermons_docs.php
4 Vgl 1Timoteus 3,2.pdf by http://www.gkdaspoort.co.za/sermons_docs.php
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gaan oor 'n ouderling se goeie karakter.5 

Nog iets wat ons verlede week geleer het 

is dat hierdie merktekens alles te doen het 

met 'n Gees-vervulde lewe.6 

Wat nou nog belangrik is van vers 2-3 se merktekens 

is dat ons hulle kan indeel in vier groepe.7 

• Die eerste groep gaan oor 'n ouderling se persoonlike lewe.

• Die tweed groep gaan oor 'n ouderling se interpersoonlike lewe.

• Die derde groep gaan oor 'n ouderling se gesindheid oor geld .

• En die vierde groep bestaan net uit een merkteken.

En dis dat 'n ouderling “bekwaam (moet wees) om te onderrig” 

* * * * *

En dis hoe ons nou vandag meer gaan leer oor vers 2-3 se merktekens. 

• Ons gaan stilstaan by elkeen van hierdie vier groepe.

• Ons gaan meer leer oor'ie betekenis van'ie merktekens 

wat by elke groep pas.

• Ons gaan sien 

watter implikasies of toepassings hierdie merktekens vir ons het. 

Of hoe belangrik dit is.

• En dan gaan ons ook raaksien 

hoe dit die heeltyd gaan om 'n lewe van Gees-vervuldheid. 

* * * * *

1. So   kom ons begin by die eerste groep merktekens. 

En dis'ie groep wat gaan oor 'n ouderling se persoonlike lewe. 

5 Vgl 1Timoteus 3,2.pdf by http://www.gkdaspoort.co.za/sermons_docs.php
6 Vgl 1Timoteus 3,2.pdf by http://www.gkdaspoort.co.za/sermons_docs.php
7 Vgl Knight se 1Tim komm bl 156
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Betekenis

A. En die eerste merkteken wat hier pas 

is'ie een een wat sê 

dat 'n ouderling “die man van een vrou” moet wees. 

En by die betekenis van hierdie merkteken 

was ons reeds verlede week. 

Opmerking8

Maar om dit net kort te sê: 

Onthou die groot saak hier 

is dat wanneer 'n man getroud is 

hy werklik trou aan sy eie vrou sal wees. 

En dit hou in 

dat hy haar werklik al meer selfopofferend lief sal hê 

soos Christus ons lief gehad het. 

* * * * *

B. Dis'ie eerste merkteken    wat pas by die groep 

wat gaan oor 'n ouderling se persoonlike lewe. 

Die tweede merkteken    wat hier pas is nugterheid.  

Paulus praat daarvan   as hy in vers 2 sê: 

“‘n Opsiener dan moet onberispelik wees, 

die man van een vrou, nugter ...” 

Verduidelik9

Nou   hierdie nugterheid beteken 

dat jy nooit dronk mag wees nie. 

Maar daarby kan nugter ook beteken 

dat jy nie meer onder die invloed 

8 Vgl 1Timoteus 3,2.pdf by http://www.gkdaspoort.co.za/sermons_docs.php
9 Vgl NIDNTT vol 1 bl 514-515; Bouma se 1Tim komm bl 67; Ridderbos se 1Tim komm bl 90
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van die sondige-wêreld se dink-en-doen is nie. 

En ek dink vers 2 se nugter    gaan daaroor 

dat 'n ouderling nie meer onder die invloed 

van die sondige-wêreld se dink-en-doen moet leef nie. 

Verduidelik10

Hoekom?    Wel   omdat Paulus in vers 3 sê: 

“‘n Opsiener dan moet onberispelik wees, 

die man van een vrou, nugter ... geen drinker ...”  

En die geen drinker van vers 3 het net die betekenis van: 

'jy mag nie te veel drink en dronk word nie'. 

Dis iets wat 'n ouderling net glad nie mag wees nie:   dronk.

En natuurlik:   As jy te veel drink    

is jy ook onder die invloed 

van die wêreld se sondige dink-en-doen. 

So   ja   vers 2 se nugter    en vers 3 se geen drinker 

is merktekens wat saam gaan. 

Maar by vers 2 se nugter gaan'it veral daaroor 

dat 'n ouderling se dink-en-doen bevry moet wees 

van die sondige wêreld se invloed. 

* * * * *

C. Die volgende merkteken    ingetoë   as Paulus in vers 2 sê:

“‘n Opsiener dan moet onberispelik wees, 

die man van een vrou, nugter, ingetoë ...” 

10  Watter lig gee μη παροινον van vers 3 vir my hier by die verstaan van νηφάλεος? μη παροινον het die betekenis 
van 'nie 'n dronkaard nie'/ 'nie verslaaf aan drank nie'. Hier gaan dit dan spesifiek oor die alkoholiese drank (NIDNTT 
vol 1 bl 514). Bg betekenis van μη παροινον dui my daarop dat ek νηφάλεος moet verstaan as 'n 'geestelike 
soberheid'/ 'geestelike onthouding'/ 'denke nie onder die invloed nie'/ 'iemand wat versigtig is in sy oordeel'/ 'nie oploop 
gaan nie'/ 'op sy hoede' ... Daarom kan hy geestelike nood raaksien en waarsku teen geestelike gevare (vgl Bouma 
se 1Tim komm bl 67; Lane se 1Tim komm bl 38; Knight se 1Tim komm bl 159; Ryken se 1Tim komm bl 112; 
Macarthur se 1Tim komm bl 106).
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gaan met met nugterheid hand aan hand. 

Dis goed wat altyd saamgaan.11

Maar wat presies is ingetoë?

Verduidelik12

Wel   van ingetoë leer ons heelwat in Mark 5. 

Daar hoor ons van 'n demoon-besete-man 

wat kaal tussen die grafte gewoon het. 

Satan se demone het hom heeltemal van sy verstand af gemaak. 

Hy was heel mal.   Niemand kon hom beheer nie. 

Maar toe kom Jesus. 

En in sy almag dryf Jesus toe daardie demone uit. 

En dan staan daar in Mark 5:15 

“Toe kom hulle by Jesus en sien die besetene sit, 

gekleed en by sy verstand ...” 

En dan's hierdie by sy verstand   die selfde Griekse woord 

wat ons in 1Tim 3:2 vertaal met ingetoë.

So   ingetoë is om by 'n regte verstand te wees. 

Dis om reg te dink   met 'n nugter verstand. 

Ja   reg te dink met 'n verstand    wat bevry is 

van die invloed van die sondige-wêreld se dink-en-doen. 

* * * * *

D. Maar dit bring ons by die vierde merkteken

wat pas by die merktekens 

wat gaan oor  'n ouderling se persoonlike lewe. 

11 1Pet 4:7 wys my dat νηφάλιος en σώφρων saamgaan. Vgl ook Davids se 1Pet komm bl 156
12 σώφρων het die betekenis van 'bedagsaam'/ 'taktvol'/ 'denkende selfbeheersde optrede en nie impulsief/ fanaties 

nie'. Dit maak dat jy hou by gestelde reëls. Dis heel anders as die optrede van 'n fanatiese mens of demoon-besetene 
– vgl Mark 5:15; Hand 26:25 ... en daarom denkend logies besluite vanuit beginsels kan neem (NIDNTT vol 1 bl 494, 
502; TDNT vol 7 bl1102-1103; Knight se 1Tim komm bl 159; Ryken se 1Tim komm bl 112).
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En dis'ie merkteken wat ons fatsoenlik noem 

as Paulus   in vers 2   sê: 

“‘n Opsiener dan moet onberispelik wees, 

die man van een vrou, nugter, ingetoë, fatsoenlik ...”

Verduidelik13

En net soos ingetoë saamgaan met nugter 

so gaan fatsoenlik saam met ingetoë. 

Hoekom?    Wel   omdat fatsoenlik ook ordelik beteken. 

So iemand wat fatsoenlik is    se lewe is nie een groot chaos 

waar sonde en Satan heers nie. 

En hoekom is'it so?   Wel    omdat ek nugter dink 

omdat my 'dink' bevry is van die invloed van die sonde 

en daarom is my lewe ook bevry van die chaos van die sonde 

sodat daar weer orde kan wees. 

* * * * *

So   dis'ie betekenis van'ie merktekens 

wat gaan oor'ie persoonlike lewe van 'n ouderling. 

Dis'ie merktekens van 

“die man van een vrou, nugter, ingetoë, fatsoenlik ...” 

En dit gaan oor trou wees aan jou vrou 

met selfopofferende liefde. 

Dit gaan oor ons 'dink-en-doen' 

wat bevry is van die sondige-wêreld se maniere van dink-en-doem

met 'n lewe wat daarom orde het. 

13 κοσμιον het die betekenis van 'eerbaar'/ 'gedissiplineerd'/ 'respektabel'/ 'deugsaam'/ 'wel-gemanierd'/ 'ordelik' ... Dis is 
'n deug wat maak dat ander jou respekteer. Dit is verder 'n lewe wat nie in konstante chaos is nie ... daar moet orde 
wees (TDNT vol 3 bl 896; NIDNTT vol 1 bl 521,524; Knight se 1Tim komm bl 159; Macarthur se 1Tim komm bl 107). 
En baie maal 'n uitvloeisel uit σώφρων (TDNT vol 3 bl 869). 
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Ja   dis wat dit beteken   as Paulus   in vers 2   sê: 

“‘n Opsiener dan moet onberispelik wees, 

die man van een vrou, nugter, ingetoë, fatsoenlik ...” 

Daarom sal 'n ouderling ook die merkteken van vers 3 hê 

waar Paulus sê dat 'n ouderling “geen drinker” sal wees nie.

* * * * *

Implikasies

En dit het 'n baie belangrike implikasie. 

Want wanneer iemand nugter, ingetoë, fatsoenlik is 

word hy regtig onberispelik. 

Opmerking

Dis mos wat Paulus se groot vereiste vir 'n ouderling 

hier in vers 2 sê. 

En as jy onberispelik is    kan jy 'n ouderling wees 

wat met die voorbeeld van jou lewe 

verder onderrig en leiding gee.

Opmerking14

So't ons verlede week geleer 

oor'ie betekenis van onberispelik. 

Verduidelik15

So    as 'n ouderling onberispelik is 

en daarom die merktekens dra   

van vers 2 se “nugter, ingetoë, fatsoenlik”   

dan sal hy oor dinge soos 

• ons verlossing   en heiligmaking   en dissipelskap 

• en oor goed soos huwelik    en gesin 

• en kinders    en kinderopvoeding    en die skool 

14  Vgl 1Timoteus 3,2.pdf by http://www.gkdaspoort.co.za/sermons_docs.php
15  Vgl Stot, Your mind matters, bl 22-23
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• en oor hoe ons moet lewe   en ons geld moet spandeer 

nie meer dink-en-doen    en leer   en raadgee   en 'n voorbeeld wees 

soos die sondige wêreld dink-en-doen nie. 

Nee! As 'n ouderling “nugter, ingetoë, fatsoenlik” is 

sal sy dink-en-doen    en leer    en raad gee    en voorbeeld 

uit die Bybel kom. Hy sal 'n Bybelse lewens-em-wêreldbeskouing hê. 

En al meer sal hy bekeer 

om te dink-en-doen   en te leer   en raad te gee 

in lyn met God se wil    soos ons'it in die Bybel kry.   

* * * * *

Geesvervuldheid

Maar dadelik sê dit ook vir ons 

dat 'n ouderling vol moet wees met die Heilige Gees.

Opmerking

So   sien u:  

Ons het nou al stil gestaan by die betekenis 

van “nugter, ingetoë, fatsoenlik”. 

En ook by die implikasie daarvan.

Maar nou gaan ons ook sien 

dat “nugter, ingetoë, fatsoenlik” 

ook alles te doen het met Gees-vervuldheid.

Verduidelik16

Want dis alleen wanneer ons leef onder die invloed 

van Christus se verlossende heerskappy deur dy Gees 

dat ons dink-en-doen vry word van die sonde 

en die wêreld se dink-en-doen. 

16 Vgl Floor, Hy wat met die heilige Gees doop, 90-96

12



Ja   dan eers kan ons “nugter, ingetoë, fatsoenlik”  wees.

Want in Rom 8:7 leer Paulus ons 

dat ons van nature “vyandskap teen God bedink ...” 

* * * * *

Daarom is ouderlinge    en die manne 

wat ons moet verkies om ouderlinge te wees 

manne wat gelowig gehoorsaam luister    

as Paulus in Efes 5:18 sê: 

“Moenie dronk word van wyn nie—daarin is losbandigheid; 

maar word met die Gees vervul.” 

Ja   ouderlinge    en manne    wat ons moet kies 

om ouderlinge te wees    moet manne wees 

wat gelowig gehoorsaam luister 

as Jesus ons in Luk 11:13 oproep 

om te bid vir die Heilige Gees.

En daarby is ouderlinge    en manne 

wat ons moet verkies    om ouderlinge te wees 

manne wat werklik biddend ernstig is oor Bybelstudie.

Verduidelik17

Omdat ons by Paulus in Kol 3:16 leer 

dat vervulling met die Heilige Gees    ook beteken 

dat ons “die woord van Christus ryklik in (ons moet laat) woon ...”

* * * * *

Toepassing

En net hier is hier twee baie belangrike toepassings vir ons. 

I Die eerste een is 'n vraag. 

Is ons self nugter genoeg   om sulke manne raak te sien 

17 Vgl Efes 5,18.pdf voetnoot 37 by http://www.gkdaspoort.co.za/sermons_docs.php
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en hulle as ouderlinge te kies? 

Of is ons dink-en-doen nog so onder die invloed van die sonde 

en die invloed van die sondige-wêreld 

dat ons soos die mense   van 2Tim 4:3   is 

wat “die gesonde leer nie (kan) verdra nie, 

maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, 

vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel 

volgens hulle eie begeerlikhede ...” 

So    ja    is ons vervul met die Heilige Gees? 

Laat ons die woorde van Christus   hier in 1Tim 3:2 

ryklik in ons woon 

sodat ons nugter kan dink oor'ie ouderling-amp 

en wie ons moet kies om ouderlinge te wees. 

* * * * *

II Dis'ie eerste toepassing. 

Die tweede een is: 

Leef ons so by mekaar    en ken ons mekaar so 

dat ons die merktekens 

van “nugter, ingetoë, fatsoenlik” kan raaksien in broeders 

sodat ons hulle kan kies om 'n ouderling te wees? 

Hê   geliefdes?    Dis so belangrik.

* * * * *

2. Maar met dit gesê   kom ons by die tweed groep merktekens.

Die eerste groep gaan oor ouderlinge se persoonlike lewe. 

Die tweede groep gaan oor ouderlinge se interpersoonlike lewe.

Opmerking

Of ons kan ook sê dit gaan hier 

oor hoe 'n ouderling met ander mense saam leef.   
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Betekenis

En die merkteken wat hier ons aandag moet trek 

is vers 2 se gasvry   as Paulus sê: 

“‘n Opsiener dan moet onberispelik wees, 

die man van een vrou, nugter, ingetoë, fatsoenlik, gasvry ...”

Maar wat is gasvry?   

Wel   om by die betekenis van gasvry uit te kom 

moet ons gaan kyk na die Griekse woord vir gasvry. 

Verduidelik18 

En dis'ie woord φιλόξενος.   

En in φιλόξενος moet ons twee woorde raak-hoor. 

Die en is φιλό    wat lief-hê beteken. 

En die ander is ξενος   wat vreemdeling beteken. 

So   dis gasvryheid. 

Dis regtige omgee liefde vir iemand vreemd 

wat jy dalk nie eers ken nie. 

Voorbeelde

So   'n ouderling is daardie ou    wat die besoeker   tuis laat voel. 

Hy gee vir haar 'n psalmboek    sodat sy kan saam sing. 

Hy trek daai ou nader    en nooi hom 

om saam met ons tee of koffie te kom drink. 

As jy sien hy staan eenkant    loop jy daarheen en groet.

En wees vir hom daar. 

En daarby beteken hierdie omgee-liefde   van gasvryheid 

dat jy jou huis oop maak vir ander. 

Jy nooi hulle om saam te eet. 

18 Vgl Ryken se 1Tim komm bl 114; NIDNTT vol 2 bl 548-549
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Jy gee oornag as iemand dit nodig het

al is dit nie altyd so maklik nie.19 

Ja   dis wat dit beteken 

as 'n ouderling die merkteken het van gasvryheid. 

Dis iemand wat regtig met omgee-liefde 

sy lewe    en sy huis    vir ander oopmaak.

* * * * *

Geesvervuldheid

En dit    het net mooi alles te doen met 

vol wees met die Heilige Gees. 

Want dis alleen wanneer Christus 

deur sy Gees verlossend en bevrydend in ons heers 

dat ons die vrug van die Heilige Gees    van liefde   kan dra.

Bewys

Want dis waar hierdie omgee liefde 

wat uitborrel in gasvryheid    vandaan kom. 

Dis 'n vrug    wat Christus deur sy Gees in ons dra.

So leer Paulus ons in Gal 5:22.20 

* * * * *

Implikasies

En weet u: 

Hierdie merkteken van gasvryheid 

het twee baie belangrike implikasies. 

A. Die eerste is dat    

as 'n ouderling die merkteken van gasvryheid dra 

hy ook die merktekens van vers 3 sal hê    waar Paulus sê: 

“‘n Opsiener dan moet onberispelik wees … geen vegter … 

geen strydlustige ...” 

19 Vgl Baljon bl 1048, NIDNTT vol 1 bl 686, vol 2 bl 549-550
20 Liefde in Gal 5:22 is ἀγάπη. Tog staan ἀγαπάω en φιλέω, verwant aan φιλόξενος van 1Tim 3:2, nie totaal 

verwyderd van mekaar nie. In Joh 21:15-17 word dit selfs sinoniem gebruik (NIDNTT vol 2 bl 548-549).
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Verduidelik

En dis belangrik    want om 'n vegter te wees en 'n strydlustige 

is werke van ons ou-sondige-mens-wees. 

Paulus leer'it in Gal 5:19-20. 

En dit   het net mooi niks te maak nie 

met 'n nuwe verloste-lewe    vervul met die Heilige Gees 

en die vrug van die Heilige Gees   van liefde 

waaruit gasvryheid borrel.

Nee!   'n Ouderling moet vol wees met die Gees 

sodat hy die merkteken kan hê van vers 2 se gasvryheid 

en vers 3 se geen vegter   geen strydlustige    maar vriendelik.

* * * * *

B. Dis'ie eerste implikasie. 

Die tweede is dat  ouderlinge 

met vers 2 se merkteken van gasvryheid    onberispelik is. 

En daarom met hulle lewe van gasvryheid 

verder kan preek    en kan leiding gee.

Opmerking

Dis mos wat ons verlede week geleer het 

oor'ie betekenis van onberispelik. 

As 'n ouderling onberispelik is dan preek sy lewe  

saam met dit wat hy met sy mond uit die Bybel leer.

 

En met sy lewe van gasvryheid preek 'n ouderling verder 

oor'ie baie belangrike Evangelie-waarheid 

van selfopofferende liefde    soos Christus lief gehad het. 

Ja   met 'n lewe van gasvryheid preek 'n ouderling verder 

oor'ie nuwe lewe van liefde 

wat daar al meer by elke verloste kind van God moet kom.
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En dis so belangrik.    Want hierdie selfopofferende liefde 

wat ons raaksien in gasvryheid 

wat ons raaksien in daardie omgee 

waarmee ek my lewe   en my huis vir ander oopmaak 

wys dat ek waarlik deur Jesus verlos is 

uit my ou selfgesentreerde lewe van haat 

en liefde net vir my self.21 

Bewys22

Jesus leer'it as Hy in Mat 25:31-46 vertel    van'ie eindoordeel 

waarin Hy vir almal 

wat Hom nie gelowig aangeneem het nie 

sal sê: “Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur 

wat berei is vir die duiwel en sy engele. 

Want ... Ek was ‘n vreemdeling, 

en julle het vir My nie herberg gegee nie ...”23 

Verduidelik

En dis mos wat gasvryheid is   nie waar nie. 

Dis omgee-liefde vir die Vreemdeling 

wat maak dat jy Hom nader nooi 

en hom by jou laat oorbly. 

So dis'ie krisis van die wat  verlore gaan. 

Hulle was nie gasvry teenoor Jesus nie.

En op die oordeelsdag sal hulle dan vir Jesus sê: 

“Here, wanneer het ons U honger gesien of dors of ‘n vreemdeling ... 

en U nie gedien nie? 

Dan sal (Jesus) hulle antwoord en sê: 

Voorwaar Ek sê vir julle, 

21 HK Sondag 32 v/a 86
22 Vgl NIDNTT vol 1 bl 689
23 Mat 25:41,43
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vir sover julle dit nie gedoen het 

aan een van hierdie geringstes nie, 

het julle dit aan My ook nie gedoen nie.”24 

* * * * *

Toepassing

So   dis belangrik   hê? 

En nou'sie vraag:    Is ons gasvry in die kerk van Daspoort?   Hê? 

Is ons regtig gasvry teenoor daardie besoeker 

wat so vreemd voel   en teenoor mekaar? 

Of sit ons met kwaai gesigte 

hier in die erediens voor ons en uitstaar 

om na die tyd so vinnig as moontlik weg te kom? 

Maak ons ons huise vir mekaar oop? 

Eet ons saam? 

Nooi ons daardie broeder of suster in my wyk wat alleen is? 

Dis belangrik!    Mense wat verlos is doen'it. 

Want God het dit dan met ons gedoen. 

God was nie te besig 

met die regering en onderhouding van die heelal nie. 

Nee    in sy besige skedule het God tyd gemaak 

om lief te wees vir verlore vreemdelinge 

en deur sy Seun het Hy ons verlos 

en ons deel van sy huisgesin gemaak.

Bewys25

Paulus vertel daarvan in Efes 2:19    as hy sê: 

24 Mat 25:44-45
25 Vgl NIDNTT vol 1 bl 689
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“So is julle dan nie meer vreemdelinge ... nie, 

maar ... huisgenote van God.” 

Ja   ons God is gasvry    geliefdes!!!

* * * * *

En ek wat 'n ouderling is? 

Ek moet myself ondersoek. 

Preek my lewe    dit wat ek nou met my mond preek? 

Is ek onberispelik?    Is ek gasvry? 

Hê broeders    ouderlinge? 

Lei ons met ons voorbeeld. 

Wys ons met ons gasvryheid wat liefde is.

Of praat ons maar net 

soos wit gepleisterde grafte    baie skynheilig daaroor? 

Ja   die vraag is vir ons almal   

en veral vir ons as ouderlinge:    Is ons verlos? 

As ons is    sal ons op ons knieë lewe   en ons Here bid 

om ons al meer te vul met sy Gees 

sodat ons al meer 'n lewe 

van selfopofferende liefde en gasvryheid kan leef. 

So   waar staan ons   geliefdes? 

* * * * *

Oorgang

Maar goed kom ons gaan eers aan met 1Tim 3:2-3

en die merktekens vir ouderlinge. 

3. En ons is nou by die derde groep merktekens

wat gaan oor 'n ouderling se gesindheid oor geld. 
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En ons hoor daarvan as Paulus in vers 3 sê: 

“‘n Opsiener dan moet onberispelik wees ... 

geen vuilgewinsoeker nie ... geen geldgierige nie.” 

Betekenis

Kom ons kyk eers na die betekenis van hierdie twee merktekens. 

Verduidelik

Nou    iemand     wat besig is met vuilgewinsoekery 

is iemand wat nie sal skroom 

om op verkeerde    sondige    skelm    maniere geld te maak nie.26

En as jy geldgierig is    dan't jy geld lief. 

Geld staan in die middelpunt van jou lewe 

en nie God nie.27

Bewys

Jesus leer'it baie duidelik bv in Luk 16:13    as Hy sê: 

“Julle kan nie God én Mammon (die geldgod) dien nie.”

En as jy geldgierig is   as jy geld lief het 

dan dien jy nie meer vir God nie 

dan dien jy Mammon. 

* * * * *

Implikasies

En so moet 'n ouderling nie wees nie. 

Want dit het ontsettende implikasies 

as jy geld lief het bo God.

26 αισ̓χροκερδής het die betekenis van 'gierig'/ 'begerig na verkeerde sondige winsmakery op 'n vuil lelike manier' – vgl 
vers 8; Tit 1:7; 1Pet 5:2 (NIDNTT vol 3 bl 564; TDNT vol 1 bl 190

27 ἀφιλάργυρος het die betekenis van 'iemand wat geld nie lief het nie' (Baljon bl 138; Knight se 1Tim komm bl 160; 
Alford se 1Tim komm bl 323). Heb 13:5 verduidelik ἀφιλάργυρος nog verder: “Julle gedrag moet vry van 
geldgierigheid (ἀφιλάργυρος) wees. Wees tevrede met wat julle het ...” vgl ook 1Tim 6:6-10 (Knight se 1Tim komm 
bl 160). 
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Bewys

Paulus vertel daarvan    as hy   in 1Tim 6:10   sê: 

“die geldgierigheid is ‘n wortel van alle euwels; 

en omdat sommige dit begeer, 

het hulle afgedwaal van die geloof ...”

Verduidelik28

Ja   weggedwaal van Jesus 

weggedwaal van die Waarheid van die Woord. 

En wat 'n skrikwekkendheid 

as ouderlinge op hierdie dwaalweg is    los van die geloof!

Voorbeelde29

I Dis dan dat die predikant vir homself begin sê 

terwyl hy sy preek voorberei: 

'ek moet maat liewer nie te veel praat oor hierdie vers nie 

want br Piet    met sy groot besigheid 

wat sy werkers op Sondae laat werk 

sodat hulle nooit 'n rusdag het nie 

kan dalk aanstoot neem en sy bydrae minder maak.

II Dis dan dat ouderlinge besluite neem soos: 

'kom ons lê nie soveel klem op die prediking van die Woord nie. 

Kom ons los dit 

of kom ons maak dit baie kort en maklik 

en kom ons maak die erediens net 'n lekker-sing-geleentheid 

dan sal ons baie mense lok. 

En dan sal ons geldelike probleme ook sommer op 'n einde wees.'

III Ja    dis wanneer liefde vir geld 

meer word as liefde vir God   dat ouderlinge begin sê: 

28 Vgl Macarthur se 1Tim komm bl 207
29 Vgl Ryken se 1Tim komm bl 114
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'ons moet maar versigtig wees 

om so ernstig te wees met die tug.

Ja    ons sien bv in 1Kor 5 

dat die Here baie ernstig is oor tug. 

Maar ons moet maar oppas. 

Want dit kan dalk mense wegjaag 

en ons geld laat opraak.'

* * * * *

Geesvervuldheid 

Geliefdes    Nee!     So moet ouderlinge nie wees nie. 

'n Ouderling mag nie geldgierig wees nie. 

Geld mag nie sy eerste liefde wees nie. 

Daarom sal die manne wat ons kies vir ouderlinge 

manne wees wat biddend pleit: 

'Here Jesus    wees U die enigste koning in my lewe! 

En vul my met die Heilige Gees. 

Maak my lewe vol met U. 

En verlos my elke dag van Mammon.'

* * * * *

4. Maar dit bring ons by die laaste merkteken   in vers 2-3.

En dis'ie merkteken van  “bekwaam om te onderrig”. 

En ons hoor daarvan as Paulus   in vers 2 sê: 

“‘n Opsiener dan moet onberispelik wees, 

die man van een vrou, nugter, ingetoë, fatsoenlik, gasvry, 

bekwaam om te onderrig.”

Betekenis 

Kom ons kyk eers na wat dit beteken 

om bekwaam te wees om te onderrig.
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Verduidelik30

Nou    bekwaam om te onderrig 

beteken jy kan onderrig gee. 

En as ouderlinge onderrig gee, 

dan'sit altyd met die Woord    en uit die Woord.

Opmerking31

Ons kon'it leer toe ons by vers 1 meer geleer het 

oor wat die ouderling-amp behels.

Ja   ouderlinge moet bekwaam wees 

om te onderrig vanuit die Woord. 

Want met die woord 

moet ouderlinge gelowiges laat groei in die geloof.

Bewys

Ons leer'it bv 

as ons Efes 4:11 en 1Pet 2:2 en Deut 8:3 

met mekaar vergelyk.

En met die Woord moet ouderlinge gelowiges beskerm en toerus 

om weerstand te bied teen die wrede wolwe 

wat ons van die waarheid wil weg trek.

Bewys

So leer ons bv in Tit 1:9.

* * * * *

So    dis'ie betekenis van die merkteken 

van “bekwaam om te onderrig”.

30 διδακτικον = die akk ml ev van διδακτικός en val in die selfde semantiese veld as διδάσκω. διδακτικός het die 
betekenis van 'iemand wat aan ander kan onderrig gee in die gesonde leer (1Tim 6:3-4; 2Tim 4:1-3; Tit 1:9; 2:1)'; Hy 
is in staat om dit te kan doen; Hy is goed daarmee – vgl 1Tim 5:17; 2Tim 2:2 (TDNT vol 2 bl 165; NIDNTT vol 3 bl 
759, 765; Lange se 1Tim komm bl 38; Knight se 1Tim komm bl 159-160; Alford se 1Tim komm bl 323).

31  Vgl 1Timoteus 3,1(a).pdf; 1Timoteus 3,1(b).pdf by http://www.gkdaspoort.co.za/sermons_docs.php
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Verband met die Heilige Gees 

Maar waar kom'it vandaan? 

Ja   waar kom die bekwaamheid 

om te onderrig vandaan? 

Wel    beslis nie uit onsself nie. 

Nee! “bekwaam om te onderrig” 

het alles te doen met Christus se werk 

deur die heilige Gees in ons. 

Verduidelik32

En hierdie werk van Christus deur sy Gees hou in 

dat Christus in die manne 

in wie Hy die begeerte gee om ouderlinge te wees 

ook die gawe gee om te kan onderrig. 

Bewys

Paulus praat bv daaroor as hy in Rom 12:6-8 sê: 

“En ons besit genadegawes ... wat aan ons gegee is: 

is dit profesie, na die maat van die geloof ... 

of wie leer, in die lering; 

of wie vermaan, in die vermaning ... 

wie ‘n voorganger is, met ywer ...”

In Efes 4:11 hoor ons 

dat Christus “sommige gegee het as apostels, 

ander as profete, ander as evangeliste, 

ander as herders en leraars.” 

* * * * *

So   om bekwaam te wees   om te onderrig 

beteken jy kan vanuit die Woord onderrig. 

En hierdie bekwaamheid is 'n gawe 

32  Vgl Macarthur se 1Tim komm bl 108
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wat Christus deur sy Gees gee. 

Implikasies

En weet u:   Hierdie merkteken van “bekwaam om te onderrig”  

en dat dit 'n gawe van Christus deur sy Gees is 

aan manne wat ouderlinge moet wees 

het twee baie belangrike implikasies. 

A. Die eerste is dat hierdie gawe 

van die Christus deur die Heilige Gees ouderlinge 

en manne wat die ouderling-amp begeer 

sal dryf om hulself toe te rus om te kan onderrig.33 

Toepassing

Persoonlike Skrif-studie sal vir my belangrik word. 

Bybelstudie saam met ander sal vir my belangrik word. 

Ek sal ouderling-toerusting soek. 

Ek sal vir my boeke koop   wat my help 

om die Bybel beter te verstaan. 

En ek sal dit bestudeer. 

Ek sal bid dat die Here my al meer bekwaam sal maak. 

Selfondersoek

So   hoe staan dit met ons   broeders-ouderlinge? 

Is ons bekwaam om te onderrig? 

Het ons die gawe van die Gees 

wat ons bekwaam maak om te leer. 

Dryf die Heilige Gees jou 

om meer oor die Bybel te leer? 

Doen ons genoeg moeite met ouderling-toerusting? 

33 Vgl 1Timoteus 3,1(b).pdf; 1Timoteus 3,1(b).pdf by http://www.gkdaspoort.co.za/sermons_docs.php
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B. Dis'ie eerste implikasie.    Die tweede een is: 

Geliefdes   kies ons as ouderlinge broeders 

wat bekwaam is om te onderrig? 

Hê    geliefdes? 

Nog 'n vraag wat hiermee saam gaan: 

Hoe weet ons 'n broeder van ons is bekwaam 

om te onderrig? 

Hoe weet ons Christus het hom die gawe gegee 

om te onderrig?

Opmerking

En ek wag nog   dat julle vir my hierdie vraag gee 

dat ons dit verder kan bespreek by preek-bespreking 

en kan begin om antwoorde te kry. 

Want dis so 'n ontsaglik belangrike saak. 

* * * * *

So   dis wat die merkteken van bekwaam om te onderrig beteken 

en die implikasies daarmee saam.

Die verskil met die ander merktekens

Maar nou's hier nog een laaste ding 

wat ons moet raaksien    

by hierdie merkteken van “bekwaam om te onderrig”. 

En dis dat hier 'n verskil is. 

“bekwaam om te onderrig” verskil 

van die res van vers 2-3 se merktekens 

van “die man van een vrou, nugter, ingetoë, fatsoenlik, gasvry ... 

geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie, maar vriendelik; 

geen strydlustige, geen geldgierige nie.”
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Verduidelik34

Want “bekwaam om te onderrig” is die enigste merkteken 

hier in vers 2-3 

wat net vir ouderlinge bedoel is. 

Al die ander merktekens   is merktekens 

wat alle gelowiges ook moet hê. 

* * * * *

So    ja:    Waarom noem Paulus dan hierdie merkteken 

van “bekwaam om te onderrig”    saam met merktekens 

wat geld vir alle gelowiges.

Verduidelik

Merktekens wat gaan oor ons nuwe lewe as verlostes. 

Merktekens wat gaan oor ons nuwe goeie karakter. 

Merktekens wat gaan oor ons regte lewe 

hier in die wêreld en voor God. 

Wel    omdat ouderlinge nie net onderrig gee nie. 

Maar ook lewe!   En moet lewe! 

As voorbeelde moet lewe 

van dit wat hulle leer en verkondig. 

So sal hulle onberispelik wees. 

So kan hulle ouderlinge wees.35  

* * * * *

Slot

Geliefdes   kom ons sluit af.    In vers 1 sê Paulus: 

“Dit is ‘n betroubare woord: 

as iemand na ‘n opsienersamp verlang, 

begeer hy ‘n voortreflike werk.”  

34 Vgl Macarthur se 1Tim komm bl 108; Ryken se 1Tim komm bl 115
35 Vgl  Macarthur se 1Tim komm bl 108; Knight se 1Tim komm bl 156
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“Daarom”    so sê Paulus in vers 2 

“moet 'n opsiener onberispelik wees ...”

En om te weet of iemand onberispelik is 

gee Paulus vir ons merktekens. 

En nou kon ons verlede Sondag    en ook vandag meer leer 

oor'ie merktekens van vers 2-3.

Saamvat

Merktekens wat vir ons sê: 

• 'n ouderling moet met selfopofferende liefde 

trou wees aan sy vrou.

• 'n Ouderling se dink-en-doen is bevry 

van die invloed van die sonde. 

Daarom dink 'n ouderling uit die Bybel. 

En daarom kom daar orde in sy lewe. 

En daarom drink hy homself ook nie dronk nie. 

• En verder is 'n ouderling met omgee-liefde gasvry

en vriendelik.

• En geld is nie sy bas nie. 

Nee, Jesus is sy koning.

• En daarby is hy bekwaam om te onderrig.

Geliefdes    kom ons bid 

dat die HERE vir ons sulke ouderlinge sal gee. 

En kom ons bid 

dat Christus in ons almal sal heers deur sy Gees 

sodat ons sulke ouderlinge sal kies. 
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Opmerking

Nou    as die HERE wil is ek volgende week 'n bietjie af. 

En dan daarna staan ons stil by die merktekens van vers 4-7. 

Die merktekens van:

• 'n Ouderling se gesinslewe

• dat 'n ouderling nie 'n nuweling moet wees nie

• en dat 'n ouderling ook goeie getuienis 

van die buitestaanders moet hê.

Antwoorddiens

Amen

Psalm as antwoord op die Woord  – Ps 25: 2

Gebed

Barmhartigheidsdiens

Psalm tydens kollekte : Ps    37: 1, 2, 3, 13, 14

Slotpsalm : Ps    48: 4, 5

Wegstuurseën.

Ontvang nou die seën van die HERE en gaan in vrede.

“Die genade van die Here Jesus Christus 

en die liefde van God 

en die gemeenskap van die Heilige Gees 

sy met julle almal! 

Amen. 
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