
Ware geloof bo enige geldige kritiek 
Teks: Titus 2: 1 - 15

Teksvers: Titus 2:8


1. Inleiding 
Op watter manier kan die kerk van die Here ’n 
verskil in die wêreld maak vandag? Ons as 
kerk van  die Here voel soms klein en nietig. In 
’n stortvloed van gedagtes wat so maklik 
gedeel word op sosiale media voel ons soms 
stom. So amper asof die kerk en ons self, ons 
stem verloor het. Want as daar nou een ding is 
waarvan daar nie ’n tekort aan op sosiale 
media is nie, dan is dit kommentaar. En ons 
weet dat meeste van hierdie kommentaar 
krities is. 


Dit is ook waar ons vandag in ons 
teksgedeelte staan. Paulus gee opdragte en 
leiding in hierdie pastorale brief aan die Titus. 
Titus bedien in Kreta. En as ons mooi na Sy 
bediening kyk, voel dit amper modern vir ons. 
Want duidelik is kritiek aan die orde van die 
dag, soos ons sien in ons teksvers. Maar wat 
moet Titus dan doen as prediker in hierdie 
gemeente en gemeenskap?


Hier tussen die verskeie huisreëls vir 
gelowiges tref ons die opdrag aan Titus aan. 
’n Opdrag wat nie maklik verstaan word op 
eerste oog opslag nie. Die opdrag kom in drie 
woorde wat die eerste deel van ons teksvers 
vorm na ons toe. 


Hierdie drie woorde is prediking of praat, 
gesonde en onaanvegbaar of bo enige kritiek. 
En hierdie drie woorde in die grondteks het 
baie skrifverklaarders al laat kop krap. ’n 
Gewilde vraag is of ons hierdie drie woorde as 
losstaande opdragte moet sien, of 
saamgevoeg as komponente van een groot 
opdrag. Vir die prediking vandag gaan ons 
hierdie drie woorde afsonderlik bestudeer. Ons 
gaan dan weer in die slot hierdie woorde 
saamvoeg in een Godeerende opdrag. Hierdie 
opdragte aan Titus as woordverkondiger is 
natuurlik ook opdragte aan elke individuele 
gelowige. 


2. Gesonde prediking 
Die eerste saak waarmee Titus moet besig 
wees is geen verrassing nie. Hy moet besig 
wees met prediking, woordverkondiging. 


As ons ‘n bietjie terugstaan en mooi kyk na 
die wisselwerking in ons teksgedeelte kom dit 
mooi na vore. Indien hierdie opdragte aan 
ouer mans en ouer vrouens nougeset uitgeleef 
word, skep dit ‘n gunstige omgewing. ’n 
Gunstige omgewing vir woordbediening. 
Getrou aan die kenmerke van die ware kerk is 
suiwere woordbediening van kardinale belang. 


Daarom is die eerste opdrag uit hierdie 
pastorale brief aan gelowige, die skep van ’n 
gunstige omgewing. ’n Gunstige omgewing vir 
woordbediening. Hierdie gunstige omgewing 
word opgebou uit individu wat ‘n positiwiteit 
rondom hulle skep. Op ‘n manier kan ons sê 
dat hulle die grond moet voorberei vir die 
goeie saad van die evangelie wat gesaai word 
deur die verkondiging van die gesonde leër.


Wanneer ’n gemeenskap van gelowiges 
gereeld gevoed word met die gesonde leër, 
word die uitleef van die opdragte in ons 
teksgedeelte makliker uitgeleef. Veral deur 
ouer mans en vrouens wat al jare lank verskeie 
keur onder die geklank van die gesonde leër 
verkeer het. Maar daar is ook ’n ander 
waarheid in die pastorale briewe.


Ons dink maklik dat die pastorale briewe se 
boodskap eintlik net aan voltydse 
professionele bedienaars van die woord gerig 
is. Met ander woorde predikante en pastore. 
Tog is die waarheid dat elkeen wat verlos in 
die sterwe en opstanding van ons Here Jesus 
Christus is, in die amp van die gelowige staan. 
En deel van hierdie amp is woord 
verkondiging. Want alhoewel meeste van ons 
nie ’n formele preek gereeld voorberei nie, 
praat ons tog oor geloof met met ander 
mense. In hierdie gesprekke moet ons 
geloofsuitsprake en oortuigings getuig van die 
Gesonde leer. Op hierdie manier is hierdie 
pastorale opdrag ook aan elkeen van ons 
persoonlik gerig. 


3. ’n Ernstige lewe 
In vandag se lewe waar pret en plesier voorop 
staan is ernstigheid iets waaroor dikwels 
gefrons word. Behalwe natuurlik as jy ernstig 
is oor natuurbewaring of mense regte, of een 
of ander wêreld agenda’s rondom ons. Ook 
persoonlik sien ons iets van hierdie 
benadering. Mense word gemaan om ernstig 
te wees oor hulle gesondheid of finansies, 
maar oor ander sake kan hulle maar ontspan. 
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Die waarheid wat hier geopenbaar word is dat 
die gesonde leer ’n saak van erns is. Vandag 
word geloofsbelewing en geloofsoortuiging 
maklik in die ontspan kategorie geplaas. As 
ons eerlik na onsself kyk sien ons dit ook. My 
geloofsbeoefening, is dit wat ek doen wanneer 
daar ekstra tyd iewers is. Of wanneer ek regtig 
besig word, is my stiltetyd die eerste saak wat 
in die slag bly. Maar dit is nie die vas in geloof 
waarna verwys word in vers 2 nie. 


Want as die gesonde leër ’n bykomstige 
buigbare saak in ons lewens word, dan is ons 
soos golwe wat heen en weer gedryf word 
deur enige iets. Hierdie golwe is juis die beeld 
wat Paulus in Efesiërs 4 gebruik om die lewe 
te beskryf van iemand wat deur elke nuwe 
dwaalleer of bedreëry op loop geneem word. 


Om aan die gesonde leër vas toe hou beteken 
nie net ’n toevallige weet daarvan nie. Dit 
behels ’n ernstige lewe, wat nie net erns met 
die heiligheid van die Here maak nie, maar 
ook met die dinge van die Here, met ander 
woorde die kerk en geloofsgemeenskap. 
Trouens hierdie saak is so ernstig vir God die 
Vader dat Hy Sy eniggebore Seun offer aan 
die kruis, sodat ons gered kan word. 


Uitiendelik is erns nie net van teopassing op 
Titus se prediking nie, dit is ingeweef in die 
hele teksgedeelte. ’n Persoon wat die nodig 
erns met geloofsake maak sal nugter, 
eergbaar, vestandig ens. leef. Want so ’n 
persoon sal nie toelaat dat iets anders die 
prioriteit van die geloof in die lewe oorneem 
nie. 


4. Woorde bokant kritiek 
Die laaste saak hoort natuurlik tuis by die 
prediking van die Gesonde leër. Dit moet 
bokant kritiek wees. Inherent kan dit nie 
anders nie. Want die Gesonde leër, is niks 
anders as die verkondiging van God se Woord 
nie. En God se Woord is bokant kritiek. Dit is 
belangrik om te verstaan dat bokant kritiek nie 
beteken dat dit nooit gekritiseer sal word nie. 
Maar dat enige kritiek wat daarteen ingebring 
word nie dit nodig kloukrag sal hê nie. En dat 
dit sommer vinnig as sinnelose kritiek 
afgemaak sal word. 


Dit is natuurlik hier waar die nugtere, ernstige 
leefwyse weer inkom. Wanneer ’n persoon 
ernstig en nugter lewe, dat word daar moeilik 
geglo, dat hy iets verkeerd of sleg sal doen. 
Kritiek teen so ’n persoon is gewoonlik 
makliker verdedigbaar. 


Wanneer die gelowige kritiek ervaar moet dit 
die leiding wees waarvan 1 Petrus 2 praat 
wees: “19Want dit is genade as iemand, ter 
wille van die gewete voor God, leed verdra 
deur onregverdig te ly. 20Want watter roem is 
daar as julle verdra wanneer julle sonde doen 
en geslaan word? Maar as julle verdra 
wanneer julle goed doen en ly—dit is genade 
by God.” 


Maar die ander onenigheid oor die betekenis 
van hierdie teksgedeelte lee in die vertaling 
van woord uit die grondteks. Woord dra 
dikwels die betekenis van prediking of 
woordverkondiging. Maar telkens het dit ook 
die meer alledaagse betekenis van ’n gewone 
woord, wat gepraat of geskryf word. Maar ook 
hierin hou die stelling dat dit bokant kritiek 
moet wees gewig. Al die woorde wat die 
gelowige uiter moet tot eer en verheerliking 
van die Here wees. Kolessense 3:8 leer ons 
immers: “8Maar nou moet julle al hierdie dinge 
laat staan: woede, haat, nyd en gevloek. Vuil 
taal moet daar nie uit julle mond kom nie.”


5. Slot 
Ons kan hierdie preek afsluit deur die drie 
onderskeie kompente weer bymekaar te voeg. 
Paulus se opdrag aan Titus is om goeie 
gesonde woorde te preek of te paat. Woorde 
wat onaanvegbaar of bo enige kritiek is. Soos 
ons alreeds gesien het koppel elkeen van 
hierdie onderskeie komponente die sake aan 
soveel meer as net prediking. Die fokus hier is 
die gesonde leer wat in totaliteit deur 
gelowiges verkondig en uitgeleef moet word. 


Dit is so belangrike saak in die lewe van die 
gelowige, dat ondersteunende sake ook in 
plek gebring moet word. Daarom die inrigting 
van verskeie huisreëls in die res van die 
gedeelte. Die gunstige klimaat vir die 
verkondiging en uitleef van die gesonde leer 
moet onder die gemeenskap van die 
gelowiges gevestig word. En uiteindelik is die 
roeping van die gelowige om ook hierdie 
klimaat in die wêreld om haar of hom te skep. 
Dit moet gedoen word sodat die gesonde leer 
ook daar verkondig kan word. 


Maar laaste behels hierdie gunstige omgewing 
optrede wat bokant kritiek staan. En natuurlik 
nie net optrede nie, maar ook woorde. Eintlik 
’n totale wese wat ingestel is op die Heerlik 
van die Here. Ons as mense is in die beeld 
van die Here geskape. 
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Kom ons weerkaats werklik die heilige bron 
van alle goed lig wat van die Vader af skyn. 
Kom ons maak seker dat daar nie enige 
dowwe kolletjies is, in hierdie lig wat ons 
weerkaats nie. Dat die lig van die Gesonde 
leer wat ons uitstraal uiteindelik in alles 
gesonde en onaanvegbaar is. 


Amen 

Eerste preek 2021-09-18 3


