
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2 Timoteus 3:14-4:5 
 
Inleidend  
In die film, City Slickers (1991) vra ‘n 
man (Billy Crystal) in sy middeljare-
krisis vir ‘n ouer wyse cowboy (Jack 
Palance) oor die geheim van ‘n vol en 
gelukkige lewe. Die antwoord wat 
volg is eenvoudig en onverwags: “The 
secret of life is pursuing one thing.” 
Hierdie wysheid word reeds gevind 
by die filosoof, Soren Kierkegaard, in 
sy boek Purity of heart is to will one 
thing. Ons leer dit op ‘n besonderse 
manier in Jesus se eie leerlinge as Hy 
sê: “Soek eers die koninkryk van God 
en die wil van God en dan sal Hy julle 
ook al hierdie dinge gee.” 
Dit is ook die belangrike nuus 
waaroor Paulus huis toe skryf aan sy 
jong vriend en kollega Timoteus.  “Bly 
jy by wat jy geleer het en wat jy vas 
glo. Bly by die heilige Skrif en die 
verlossing in Christus. Dit sal vir jou 
die kennis gee wat jy nodig het en jou 
help om elke dag te lewe.”  Paulus se 
as’t ware vir Timoteus, dat dit die een 
ding is waarby hy moet bly. 
 
Hoekom is hierdie “een ding” so 
belangrik? 
Die grootste vyand in ons lewens is 
verdeelde aandag, verdeelde fokus 
en verdeelde lojaliteite. Daar is soveel  

 
 
 
 
 
 
 
 
goed wat as trekkragte ons aandag en 
fokus wil wegneem van die eintlike 
belangrike goed in ons lewens. Dit is 
hierdie verdeeldheid in ons self wat 
later maak dat ons nie meer kan 
onderskei wat die eintlike belangrike 
goed in die lewe is wat regtig 
belangrik is nie. Dit lei daartoe dat ons 
lewens gefragmenteerd raak en ons 
on geïntegreerd leef.  
 

Ons kerkvader Augustinus vertel hoe 

hy dit in sy eie lewe hierdie verdeelde 

lojaliteite beleef het toe hy aan die 

eenkant die trekkrag van God se 

liefde beleef het maar aan die ander 

kant sy aandag op selfgerigtheid en 

eie plesier gehad het. Hy bid dan: 

“Lord give me chastity, but not yet.” 

 

Paulus wys sy jong kollega, Timoteus 

op die gevare van verdeelde 

lojaliteite:  valse leering, vervolging, 

die behoefte om te se wat mense 

graag wil hoor ens. 

 

Paulus se raad aan Timoteus?  Bly by 

die enkelvoudige waarheid van die 

Skrif en die evangelie van Jesus 

Christus.  Dit sien ons is wat Jesus self 

vir ons kom voor leef het. Dit het altyd 



eers vir Hom gegaan oor die 

koninkryk van God en die wil van God. 

 

Wat is hierdie “een ding”? 

Paulus se raad aan Timoteus is:  Bly by 

wat jy geleer het, bly by die Skrif en 

die verlossing in Christus, dit is die 

geheim van die lewe. 

 

Die psalmdigter van Psalm 1 moedig 

ons ook aan deur te sê dat mense wat 

in die woorde van die Here sy vreugde 

vind en dit dag en nag oordink, so 

mens is soos ‘n boom wat by 

waterstrome geplant is en wat op die 

regte tyd vrugte dra en waarvan die 

blare nie verdroog nie en dat so mens 

voorspoedig is in wat hy/sy aanpak. 

 

GK Chesterton vertel die verhaal van 

iemand wat op ‘n eiland vasgekeer 

was. As die persoon een boek sou kon 

kies wat sou hy kies?  “Thomas guide 

to practical ship building.” Dit is 

prakties en dit is al wat hom gaan 

help. Ons word in die lewe so maklik 

vasgevang op ons eie eilande 

waarvan ons bevry moet word.  

Eugene Peterson se ons is vasgevang 

in I-land (myself en my eie verdeelde 

lojaliteite wat my vasvang) en ons 

kom nie los van onsself nie. Die een 

ding wat ons benodig is die Woord 

van God en die evangelie van Jesus 

Christus. Dit moet ons enkelvoudige 

gerigtheid wees wat al ons ander 

handelinge en agendas en besluit 

bepaal. 

Dit is ook die belydenis van ons as 

Gereformeerde Kerke, dat die Bybel 

vir ons die rigsnoer van ons lewens is.  

Ons bely die Bybel is vir gelowiges van 

groot waarde vir sowel die leer as vir 

die lewe. 

 

MAAR wie se verstaan van die 

Woord en die evangelie van Jesus 

Christus?  Wat glo ons oor die Woord 

as die een ding wat vir ons geheim 

van die lewe is? 

Gaan luister na Prof Dirkie Smit se 
praatjie op YouTube:                   
https://youtu.be/vJbNbXzF7A4 
1. Ons moet verstaan wat die aard 

van die Bybel is.   

2. Oor alle eeue bly die verstaan van 

die Bybel vir die Kerk ‘n uitdaging. 

3. Juis daarom maak ons as Gerefor-

meerdes soveel erns met die 

Woord. 

4. Wees bewus van die werk van die 

Gees van God in ons lewens en 

wanneer ons saam soekend die 

Woord van God as gelowiges lees.   

 
Wat is die geheim van die lewe? 
Dit is Billy Crystal se vraag aan die 
ouer wyse cowboy - Jack Palance:  
“The secret of life is pursuing one 
thing.”  Paulus help ons om te hoor 
die geheim van die lewe is die Woord 
van God en die evangelie van 
verlossing in Jesus Christus. 
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