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BYBELS-GESONDE GESINNE 

Bybels-gesonde gesinne is die boustene van gesonde gemeentes. Geestelike 

sterk gesinne in ŉ gemeente laat die gemeente groei. Die teendeel is egter ook 

waar: Gesinne wat nie volgens Bybelse riglyne leef nie, wat nie vas geanker is 

in die ware geloof in Jesus Christus nie en wat nie vol is van die Heilige Gees 

nie, belemmer geestelike- en getallegroei in die gemeente. 

Hierdie toerustingsreeks word aan al die kerke gestuur met die bede dat die 

kerke gesond sal wees, omdat dit uit gesonde lidmate en gesinne bestaan. 

Hierdie reeks word so saamgestel dat elke dominee dit as ŉ preekriglyn kan 

gebruik, dat kerkrade daarmee toegerus kan word, dat Bybelstudiegroepe dit 

kan gebruik en dat lidmate dit met huisgodsdiens en binnekamer-godsdiens kan 

gebruik. 

 

1. Titus 2 – Gesonde gesinne in ŉ siek samelewing 

 

1.1  Hoe lyk dit daar buite? 

Titus, die jong dominee wat deur Paulus op Kreta agtergelaat is, het dit nie 

maklik gehad nie. Hy moes gesonde gesinne in ŉ siek samelewing kweek. 

Dit klink asof daar nogal sterk ooreenkomste tussen ons samelewing en die van 

Kreta 2000 jaar gelede is: Titus 1:10–13: “Daar is baie, veral onder die 

bekeerlinge uit die Jodedom, wat in opstand kom teen gesag, wat onsin praat en 

mense verlei. 11 Hulle mond moet gesnoer word. Hulle bring hele huisgesinne 

in beroering deur dinge te leer wat nie toelaatbaar is nie, en dít net om 

skaamteloos geld te maak. 12 Een van hulle mense, hulle eie profeet, het gesê: 

„Die Kretensers is altyd leuenaars, ongediertes, lui vrate.‟ 13 Hierdie getuienis 

is waar. Daarom moet jy hulle streng teregwys, sodat hulle gesond kan word in 

die geloof.” 
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Hieruit kan ons aflei dat die gemeenskap op Kreta die volgende kenmerke 

vertoon het: 

 Hulle het in opstand gekom teen gesag. 

 Hulle het onsin gepraat 

 Hulle het mense verlei. 

 Hulle het hele huisgesinne in beroering gebring deur dinge te leer wat nie 

toelaatbaar is nie. 

 Hulle was daarop uit om skaamteloos geld te maak. 

 Hulle was leuenaars, ongediertes, lui vrate. 

 

In hierdie ongesonde omstandighede moes die kerk van die Here begelei word 

om te groei en moes die lidmate en die gesinne opgebou en toegerus word om 

geestelik gesond te wees. 

 

1.2  Word gesond deur Woordverkondiging wat aanmoedig en teregwys! 

 

Die eerste vraag wat by ŉ mens opkom, is: Hoe kweek jy gesonde gesinne en 

gemeentes in ŉ siek samelewing? Die antwoord is: Deur gefokusde 

Woordverkondiging, in die eredienste, maar ook in een-tot-een gesprekke, 

soos by huisbesoek of by huisgodsdiens of in Bybelstudiegroepe. 

 

Reg aan die begin van sy brief sê Paulus wat sy eie roeping behels: Titus 1:1-3:  

“Van Paulus, ‟n dienaar van God en ‟n apostel van Jesus Christus. Ek het die 

opdrag ontvang om die uitverkorenes van God te lei tot die geloof en tot 

kennis van die waarheid, dié waarheid wat lei tot die diens van God 2 en 

wat hoop gee op die ewige lewe. God wat sy woord hou, het die ewige lewe 

lank gelede aan ons belowe. 3 Nou het Hy op die bestemde tyd sy woord 

bekend gemaak deur die prediking wat as opdrag aan my toevertrou is deur 

God ons Verlosser.” 

Hieruit kan ons aflei dat Woordverkondiging sentraal staan in die kweek van 

gesonde gesinne! Deur die prediking (1:3) moet gelowiges en gesinne gelei 

word “tot die geloof en tot kennis van die waarheid, dié waarheid wat lei tot die 

diens van God en wat hoop gee op die ewige lewe” (1:1, 2). 

Daarom gee Paulus ook aan Titus die opdrag om te preek: “Maar jy moet 

verkondig wat in ooreenstemming is met die gesonde leer” (2:1). In 2:8 kry 

Titus die opdrag om ŉ voorbeeld te stel met “gesonde en onaanvegbare 

prediking.” Die opdrag word in 2:15 herhaal: “Dit is die dinge waaroor jy 

moet praat. Gebruik jou volle gesag om aan te moedig en tereg te wys.” 
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Verkondiging, wat met Christus se gesag aanmoedig en wat met Christus se 

gesag teregwys, is die goue sleutel tot sukses! 

Drie begrippe is hier van belang: Verkondig, aanmoedig en teregwys. 

 Die Woord moet verkondig word in ooreenstemming met die gesonde 

leer. Die prediking moet dus Bybels wees. 

 Die Woordverkondiging moet aanmoedig. Dit moet opbou en leiding gee 

en leer wat die goeie en die regte dinge is om te doen as jy uit 

dankbaarheid  soos ŉ kind van God wil lewe. 

 Die Woordverkondiging moet ook teregwys. Dit moet sondige en 

wêreldse gewoontes by die naam noem en afkeur. 

 

1.3  Hoe lyk gesonde gelowiges? 

 

Paulus verdeel die gemeente in ses kategorieë wanneer hy vir Titus sê wat die 

inhoud van sy prediking vir elke kategorie moet wees: Ouer mans, ouer 

vrouens, jonger vrouens, jonger mans, predikante en slawe. By elkeen van 

hierdie kategorieë kan ons aflei hoe die samelewing gelyk het en hoe gesonde 

gelowiges daarteenoor moet lyk. Die gesonde leer van die Evangelie mag nie 

net by mooi teorieë bly nie, maar moet prakties uitgeleef word op die 

markplein. 

 

1.3.1 Gesonde ouer mans lyk so!  

 

Titus 2:2: “Sê vir die ouer mans hulle moet nugter wees, eerbaar, verstandig, 

gesond en vas in geloof, liefde en volharding.”  

 

Hieruit kan ons aflei dat die ouer mans in die samelewing nie nugter was nie, 

oneerbaar, onverstandig en dat geloof, liefde en volharding by hulle ontbreek 

het. Hulle was dus ongelowig (of ten minste onstandvastig in die geloof), 

liefdeloos en wisselvallig. 

 

In ŉ gesonde gemeente en gesinne is gelowige ouer mans dus: 

 

 Nugter – Helder van denke, nie dronk nie.  

 Eerbaar – Iemand om na op te kyk, voorbeeldig, nie iemand om te 

verafsku nie.  

 Verstandig – Iemand met gesonde oordeel en selfbeheersing, nie iemand 

wat dwase dinge aanvang nie.  

 Gesond en vas  

 In geloof (verhouding met God)– Gelowig, Godvresend, nie 

ongelowig of twyfelend nie.  
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 Liefde (verhouding met ander mense) – Liefdevol, vol empatie, nie 

liefdeloos en hardvogtig nie. 

 En volharding (in moeilike omstandighede) – Standvastig, veral in 

beproewings, nie wispelturig of wisselvallig nie. 

 

Dink net aan die positiewe invloed wat sulke ouer mans in ŉ gemeenskap, ŉ 

gemeente, ŉ wyk en ŉ gesin kan hê! 

 

1.3.2  Gesonde ouer vrouens lyk so! 

 

Titus 2:3–4: “Net so moet jy ook vir die ouer vroue sê hulle gedrag moet dié 

wees van mense wat ‟n heilige lewe lei. Hulle moenie kwaadpraat of aan drank 

verslaaf wees nie. Hulle moet goeie raad kan gee, 4 sodat hulle die jonger 

vrouens kan leer ...” 

 

Hieruit kan ons aflei dat die ouer vrouens in die gemeenskap nie ŉ heilige lewe 

gelei het nie, dat hulle kwaadpraters (skinderbekke) was, dat hulle te veel 

gedrink het en dat hulle nie ŉ goeie invloed op die jonger vrouens uitgeoefen 

het nie.  

In ŉ gesonde gemeente en gesinne is ouer vrouens dus: 

 Mense wat ‟n heilige lewe lei – Hulle is toegewyd aan die Here, 

voorbeeldig en vroom. Hulle vermy onheilige dinge. 

 Hulle praat nie kwaad nie – Hulle sê net opbouende dinge en skinder nie. 

 Hulle is nie aan drank verslaaf nie – Hulle is sober en het nugter 

gewoontes en is aan niks verslaaf nie. 

 Hulle kan goeie raad kan gee – Hulle het lewenservaring en maak ŉ punt 

daarvan om vir jongmense raad te gee en ŉ voorbeeld te stel.  

 Hulle leer die jonger vrouens om liefdevol teenoor hulle mans en kinders 

te wees – Veral in die huweliks- en gesinslewe stel hulle die regte 

voorbeeld van liefdevolheid en gee hulle die regte raad aan jonger 

vrouens. 

 

Dink net aan die positiewe invloed wat sulke ouer vrouens in ŉ gemeenskap, ŉ 

gemeente, ŉ wyk en ŉ gesin kan hê! 

 

1.3.3 Gesonde jonger vrouens lyk so! 

 

Titus 2: 4–5: “ ... sodat hulle die jonger vrouens kan leer om liefdevol teenoor 

hulle mans en kinders te wees, 5 verstandig en kuis, goeie huisvrouens, 

onderdanig aan hulle mans.”  
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Hieruit kan ons aflei dat die jonger vrouens in die gemeenskap nie liefdevol 

teenoor hulle mans en kinders was nie, dat hulle onverstandig en losbandig 

gelewe het, dat hulle nie aan hulle huishoudings die regte aandag gegee het nie 

en dat hulle nie hulle mans se gesag aanvaar het nie. 

In ŉ gesonde gemeente en gesinne is die jonger vrouens dus: 

 Geleer deur die ouer vroue – Hulle laat hulle leer en aanvaar goeie raad 

en lag dit nie af nie. 

 Liefdevol teenoor hulle mans – Hulle bewys liefde aan hulle mans en stel 

nie hulle eie belange eerste nie. Hulle is waarlik vir hulle mans ŉ hulp 

wat by hom pas.  

 Liefdevol teenoor hulle kinders – Hulle maak hulle kinders in liefde groot 

en koester hulle. Hulle sal nooit hulle kinders verwaarloos of mishandel 

nie. 

 Verstandig – Hulle is verstandig en wys, nie dwaas en onverstandig nie. 

 Kuis – Hulle leef heilig in die huwelik en het niks met onheilige praktyke 

en flirtasies te doen nie. 

 Goeie huisvrouens – Hulle is ware tuisteskeppers wat sorg vir ŉ 

huishouding waarin ŉ gesin kan floreer. 

 Onderdanig aan hulle mans – Hulle aanvaar hulle mans se gesag en 

liefdevolle leiding en is nooit dwars of opstandig nie. 

 Hulle tree so op dat die woord van God nie in diskrediet kom nie – Hulle 

besef dat hulle as Christene met hulle voorbeeldige optrede ŉ goeie 

voorbeeld in die samelewing kan stel, maar ook dat hulle ŉ klad op God 

se Woord kan wees deur verkeerd op te tree.  

 

Dink net aan die positiewe invloed wat sulke jonger vrouens in ŉ gemeenskap, 

ŉ gemeente, ŉ wyk en ŉ gesin kan hê! 

 

1.3.4  Gesonde jonger mans en dominees lyk so! 

Titus 2:6–8: “Net so moet jy die jonger mans vermaan om hulle verstandig te 

gedra. 7 In alles moet jy self vir hulle ‟n voorbeeld stel van goeie werk, 

suiwerheid in die leer, waardigheid in gedrag, 8 gesonde en onaanvegbare 

prediking. Dan sal elke teenstander in die verleentheid kom dat hy niks slegs 

van ons sal kan sê nie.” 

Paulus behandel in 2:6-8 twee kategorieë saam: jonger mans en dominees. Hy 

doen dit so omdat Titus self ŉ jong man en dominee was. 
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Ons kan aflei dat die jongmans in die samelewing onverstandig opgetree het, 

dat hulle nie goeie dinge goed gedoen het nie, dat hulle dwaalleer aangehang het 

en, dat hulle nie waardig geleef het nie. 

In ŉ gesonde gemeente en gesinne is die jonger mans en die dominees dus: 

 Mans wat hulle verstandig gedra - Hulle is verstandig en wys, nie dwaas 

en onverstandig nie.  

 Mans wat ‟n voorbeeld stel 

o van goeie werk – Hulle doen goeie dinge goed en vermy slegte 

dinge. 

o suiwerheid in die leer – Hulle leer is Bybels en hulle vermy 

dwaalleer.  

o waardigheid in gedrag – Hulle tree met waardigheid op en vermy 

afstootlike of onwaardige gedrag.  

o gesonde en onaanvegbare prediking – Die dominees se preke is 

Bybels en opbouend en daarom kan niemand iets daarteen sê nie.  

 Mans wat so leef dat elke teenstander in die verleentheid kom dat hy niks 

slegs van die Christene sal kan sê nie - Hulle besef dat hulle as Christene 

met hulle voorbeeldige optrede ŉ goeie voorbeeld in die samelewing kan 

stel, maar ook dat hulle ŉ klad op God se Woord kan wees deur verkeerd 

op te tree.  

 

Dink net aan die positiewe invloed wat sulke jonger mans en sulke dominees in 

ŉ gemeenskap, ŉ gemeente, ŉ wyk en ŉ gesin kan hê! 

 

1.3.5 Gesonde slawe (werknemers) lyk so! 

 

Titus 2:9-10: “Die slawe moet in alles aan hulle eienaars onderdanig wees en 

hulle tevrede stel. Hulle moenie teëpraat 10 of iets vat nie; hulle moet bewys dat 

hulle in alles betroubaar is. So sal hulle in alles wat hulle doen, die aansien van 

die leer van God ons Verlosser verhoog.” 

 

Hieruit kan ons aflei dat die slawe in die samelewing opstandig was en nie hulle 

eienaars tevrede gestel het nie. Ook dat hulle teëgepraat het, lang vingers gehad 

het en onbetroubaar was. 

 

Vir die doeleindes van hierdie studie pas ons hierdie verse toe op werknemers. 

In ŉ gesonde samelewing is werknemers: 

 

 Mense wat hulle werkgewers se gesag aanvaar – Hulle is nie opstandig in 

die werkplek nie, maar aanvaar hulle werkgewers se gesag. 
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 Mense wat hulle werkgewers tevrede stel met goeie werk – Hulle hoef nie 

voortdurend aangespreek te word omdat hulle werk nie op datum is of 

omdat dit van swak gehalte is nie. 

 Mense wat nie teëpraat nie – Hulle stry nie voortdurend met die bestuur 

nie en aanvaar opdragte geredelik. 

 Mense wat nie steel nie – Hulle dra nie goed weg van die werkplek nie, 

hou hulle nie op met korrupsie nie en verduister nie geld nie. Hulle 

optrede is onkreukbaar. 

 Mense wat in alles betroubaar is – Hulle kan met enigiets vertrou word en 

sal nooit oneerlik wees nie.  

 Mense wat in alles wat hulle doen, die aansien van die leer van God ons 

Verlosser verhoog – As Christene besef hulle dat hulle ook met hulle 

gedrag in die werkplek God se Naam moet verheerlik en hulle naaste vir 

Christus moet wen. 

 

Dink net aan die positiewe invloed wat sulke werknemers in ŉ gemeenskap kan 

hê! 

 

1.4  Hoekom lyk gesonde gelowiges so? 

 

Titus 2:11-14: “Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle 

mense verskyn. 12 Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse 

begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die 

teenswoordige wêreld te lewe, 13 terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat 

ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en Verlosser, 

Jesus Christus, verskyn. 14 Hy het Homself vir ons as offer gegee om ons van 

alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk 

kan wees wat ywerig is om die goeie te doen.” 

In 2:11-14 gee Paulus die grondslag waarop gesonde gelowiges, gesonde 

gesinne en gesonde gemeentes gebou is. Die grondslag is Jesus Christus en 

sy versoeningswerk! In die paragraaf verwys Paulus na twee verskynings van 

Jesus. Eerstens sy verskyning toe Hy as mens gebore is (2:11) en tweedens sy 

verskyning met sy wederkoms (2:13). Met Jesus se eerste verskyning het Hy 

genade gebring. Met sy tweede verskyning sal Hy in heerlikheid kom! 

In 2:11 word die geboorte van Jesus as mens beskryf as: “Die genade van God 

wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn.” In vers 11 word 

Jesus baie duidelik God genoem. Hy is self die Genade van God wat verlossing 

bring. Vers 14 brei verder hierop uit deur na die Here Jesus se kruisiging te 

verwys: “Hy het Homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid 
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vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat 

ywerig is om die goeie te doen.”  

In Christus is ons dus verloste mense wat: 

 Genade gevind het in God se oë. 

 Opgevoed is om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat 

vaar. 

 Opgevoed is om met  

o selfbeheersing,  

o opregtheid  

o en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe,  

 Uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag, die wederkoms van ons 

Here in heerlikheid. 

 Verlos is en vrygemaak is deur Christus  

o van alle ongeregtigheid 

o van sonde. 

 

Die gevolg van Christus se verlossingwerk is dat ons nou “sy eie volk kan 

wees wat ywerig is om die goeie te doen,” in die gesin, in die gemeente en in 

die samelewing! So ŉ leefwyse kom dus nie uit onsself nie. Alleen Jesus 

Christus kan dit in ons bewerk deur sy verlossingswerk en deur ŉ gesonde 

wederkomsverwagting by ons te skep. 

 

1.5  Gesonde gelowiges en predikante getuig! 

 

Paulus sluit die hoofstuk af met 2:15: “Dit is die dinge waaroor jy moet praat. 

Gebruik jou volle gesag om aan te moedig en tereg te wys. Gee aan niemand 

aanleiding om op jou neer te sien nie.”  

Titus kry die direkte opdrag om nie net die regte voorbeeld te stel nie, maar ook 

om oor al hierdie dinge te praat en te preek (vgl. ook vers 1 en 8). Gesonde 

gelowiges en gesinne sal sy mee-predikers wees wat doelbewus so leef dat 

God se Naam en sy Woord nie belaster sal word nie, maar verheerlik sal 

word (verse 5, 8, 10).  

Die kern van die Evangelieboodskap wat ons moet verkondig, word in vers 14 

saamgevat: “Hy (Jesus Christus) het Homself vir ons as offer gegee om ons 

van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy 

eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen.” 
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Sondag 1, amtwoord 2 van die Heidelbergse Kategismus sê dat daar drie dinge 

is wat ons met weet om salig te kan lewe in sterwe. Dit is ook dieselfde drie 

dinge waaroor ek met mense moet praat wat nog nie die Here ken nie!: 

 Hoe groot my sonde en ellende is. Vers 14 sê ek is vol ongeregtigheid 

en sonde. 

 Hoe ek van my sonde en ellende verlos kan word. Vers 14 sê: Hy 

(Jesus Christus) het Homself vir ons as offer gegee om ons van alle 

ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig. Hy is die enigste 

ware Verlosser. 

 Hoe ek vir so ŉ verlossing dankbaar moet wees. Vers 14 sê Christus 

het ons verlos sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die 

goeie te doen. 

Gesonde gelowiges en gesinne en predikante getuig dus deur die regte 

voorbeeld te stel én deur van Christus se genade te vertel! 

 

1.6  Bybelstudie Titus 2 

 

1. Bespreek die stelling: “Gesonde gelowiges en gesinne is die boustene van 

ŉ gesonde gemeente.” 

2. Wat kan jy aflei van die samelewing op Kreta in Titus se tyd? (2:10-13) 

3. Hoe moes Titus ŉ gesonde gemeente kweek in so ŉ samelewing? (2:1, 8, 

15) 

4. Hoe het die ouer mans op Kreta geleef en hoe moes hulle as verlostes 

leef? (2:2) 

5. Hoe het die ouer vrouens geleef en hoe moes hulle as verlostes leef? (2:3, 

4) 

6. Hoe het die jonger vrouens geleef en hoe moes hulle as verlostes leef? 

(2:4, 5) 

7. Hoe het die jonger mans geleef en hoe moes hulle as verlostes leef? (2:6-

8) 

8. Hoekom behoort ŉ dominee op sy lewenswyse te let? (2:6-8) 

9. Hoe het die slawe geleef en hoe behoort gelowige werknemers vandag te 

leef? (2:9-10) 

10.  “Gesonde gelowiges is bedag daarop dat hulle optrede die eer van die 

Here raak.” Stem jy saam? (2:5, 8, 10) 

11.  Wat is die grondslag van ŉ gesonde gelowige, ŉ gesonde gesin en ŉ 

gesonde gemeente? (2:11-14) 

12.  Na watter twee verskynings van Jesus Christus word daar in vers 11 en 

13 verwys? Hoekom is dit so belangrik? 

13.  Waaroor sal jy met iemand praat wat nie die Here ken nie? (2:11-14) 
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14.  Bespreek die stelling: “Gesonde gelowiges stel nie net die regte 

voorbeeld nie, maar praat ook met ander oor die verlossing in Christus.” 

 

- Dr. Malan van Rhyn 
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