
Skriflesing: Titus 2 (Teksvers Vers 11-12) 

Titus word na die eiland Kreta toe gestuur om ‘n gemeentebouprogram te loots:  

Hy moet kerkleiers aanstel en hulle leer hoe om volgens die wil van die Here te leef. 

Dwaalleraars moet tereg gewys word. 

Gelowiges moet verduidelik word wat die Here van hulle verwag. Hulle word toegerus om 

onberispelik tot eer van die Here te leef.  

Paulus skryf dié brief om die jongman Titus en die gemeente te bemoedig en te onderrig. 

 

Tema: Geesbeheersing lei tot Selfbeheersing 

 

Selfbeheersing is nie maklik nie. 

Aristoteles het al voor die menswording van Christus gesê: “Die mens wat sy eie drange kan 

bedwing, is moediger as dié wat baie vyande oorwin het. Die grootste oorwinning is die 

oorwinning oor jouself.” 

Pieter die Grote het bely: “Ek het ‘n wêreldryk verower, maar kon nie daarin slaag om myself 

te oorwin nie.” 

 

Hoe vaar ek en jy met selfbeheersing? 

Toets jou aan van die volgende vrae: 

Hoe gaan dit met jou dieet?  

Weet jy wanneer om op te hou wanneer jy alkohol gebruik?  

Hoekom het jy nog nie ophou rook nie, al weet jy hoe skadelik dit is? 

Hoe gaan dit met jou humeur? Is jy kort van draad? ‘n Mens kan nie altyd help dat jy sekere 

emosies ervaar nie. Maar wie is in beheer – jy of jou opvlieende emosies?  

Het jy ‘n brandende begeerte na pornografie of na ’n verhouding buite jou huwelik?  

Hoe selfbeheers is jy wanneer dit by finansies kom? Vat jy maar ‘n paar rand onder die tafel 

want almal doen dit tog? Probeer jy ten alle koste byhou by die bure?  Is jou oë groter as jou 

beursie? 

En jou mond - Hoe gereeld gebeur dit dat jy jou mond jou laat struikel?  

Jak 3:2 “Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy               

volmaak, by magte om ook sy hele liggaam in toom te hou.”  

Wat van jou TV en/of rekenaar? Hoe dikwels mors jy tyd voor die TV of rekenaar? As jy kla 

dat jy nie genoeg tyd het nie, is dit dikwels omdat jy nie genoeg selfbeheersing aan die dag lê 

met die tyd wat jy wel het nie. 

Hoe lyk jou selfbeheersing as dit kom by jou stiltetyd of doen jy dit net wanneer jy lus het? 

 

Wat sê die Bybel oor selfbeheersing? 

Die waarde van selfbeheersing 

Spr 16:32 “’n Geduldige mens het meer waarde as ‘n bedrewe vegter, ‘n mens met 

selfbeheersing meer as iemand wat ‘n stad inneem.” 

Josef het selfbeheersing getoon en hom nie deur Potifar se vrou laat verlei nie. Die waarde 

daarvan was dat God geëer en gedien is.  

 

‘n Waarskuwing oor selfbeheersing 

Spr 25:28 “’n Stad sonder ‘n muur om hom te beskerm, so weerloos is ‘n mens as hy nie 

selfbeheersing het nie. ”  

Noag het te veel gedrink, met skandalige gevolge. 

Dawid kon sy begeerte na Batseba nie bedwing nie en het agterna die bitter vrugte daarvan 

gepluk.  

Petrus het gesukkel. Hy het sy swaard uitgepluk en ‘n slaaf se oor afgekap. As die  



diensmeisie in die binnehof  drie maal vir hom sê dat sy hom saam met Jesus gesien het, 

verloor hy sy selfbeheersing. Ons lees daarvan in Lees Matt 26:74 “Toe begin hy vloek, en hy 

sweer: Ek ken die man nie!” 

 

‘n Oproep tot selfbeheersing 

Spr 23:23 “Hou by die waarheid, moet daar nie van afstand doen nie; hou by wysheid, by 

selfbeheersing, by insig.”  

 

Paulus skryf in Titus 2 oor hoe ouer mans en vrouens, jonger vrouens en mans en slawe tot 

eer van God anders moet leef as die heidene rondom hulle. 

En dan is dit asof hy alles saamvat in V 12: “kinders van die Here = leef met selfbeheersing; 

opregtheid en godsvrug in hierdie (sondige) wêreld.”  

 

Wat is selfbeheersing? 

Die HAT beskryf selfbeheersing as die bedwing van ‘n mens se hartstogte en begeertes. 

Iemand beskryf dit as die vermoë “om jouself vas te vat; om vir jouself grense te stel en 

daarby te hou.” Dit is nie maklik nie. Dit is nie menslik moontlik nie.  

 

Hoe gaan ons dan selfbeheersing deel van ons lewens maak? 

In Titus 2 het ons gelees dat God ons verlos deur Jesus Christus. Hy werk radikale 

lewensverandering in ons. 

Maar daar is meer: 

In Gal 5 word selfbeheersing genoem as deel van die vrug van die Gees.  

In 2 Tim 1:7 lees ons: Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie,                                   

maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. 

 

Maw ek moet nie vir myself sê: “Ek moet myself beheer; bedwing; vasvat; grense stel of wat 

ookal nie” Nee, Selfbeheersing begin by oorgee en jou lewe laat beheer. 

As ons oorgegee aan die Here, kan en wil ons doen wat Hy sê. As verlostes kan ons in sy 

krag ons goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede laat vaar en lewe met selfbeheersing, 

opregtheid en godsvrug. 

“Ek moet dat die Heilige Gees my beheer!”  

Gee aan Hom oor, luister na sy stem, volg sy leiding, laat Hy gedurig jou gedrag bepaal.  

‘n Lewe waarin die Heilige Gees in beheer is, dra die vrug van die Gees. Selfbeheersing is ‘n 

vrug van die Gees. 

Maak jou lewe vol met die Gees en Hy sal sorg dat jou emosies en begeertes nie met jou op 

loop sit nie. Hy sal ‘n wag voor  jou mond wees en waak oor wat in jou lewe in- en uitgaan.  

 

Ons is aan die einde van die preekreeks oor die vrug van die Heilige Gees. 

Ons kan egter nie afsluit voor ons nie net vinnig in Titus 2 gaan kyk na die die verskil wat die 

Heilige Gees daagliks deur ons wat sy vrug dra, in die wêreld maak nie. 

 

Ons wonder soms oor mense wat so baie kritiek oor God en die Bybel as die goeie nuus van 

die Here het. Hoe moet ons hulle hanteer? 

Baie mense lees nie meer die Bybel nie, maar hulle lees vir ons. Ons as Christene; ons as kerk 

se manier van leer en leef is baiekeer olie op hierdie mense se vuur. Ons gee vir hulle 

skietgoed teen God en die evangelie.  

  

 

 



Waar ons as kerk egter Geesvervuld leer en leef:  

Vers 5: Sal die Woord nie in diskrediet gebring/bespot word nie 

Vers 10: Sal ons in alles wat ons doen die aansien (waarde) van die leer van God ons 

Verlosser verhoog. 

Vers 8: Sal teenstanders van die evangelie in die verleentheid skaam en verleë rondstaan, 

want hulle sal niks sleg van die Christelike geloof kan sê nie. 

Preke en preekreekse alleen gaan verseker nie die wêreld verander nie. Kom ek en jy gaan 

leef vandag in liefde as Geesvervulde kinders van die Here die God- en Bybelkritici daarbuite 

stil.  

Amen  

 


