
VRIENDELIKHEID 
 

2 Tim 2:14-26(24-25); 

14   Hou aan om die gelowiges aan hierdie dinge te herinner en vermaan hulle ernstig voor God om 

op te hou stry oor woorde. Dit het geen nut nie en is net skadelik vir die hoorders. 

 15  Lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as 'n arbeider wat die goedkeuring van 

God wegdra, 'n arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid 

suiwer verkondig. 

 16  Maar die onheilige en sinlose praatjies moet jy vermy, want dié wat dit versprei, sal nog verder 

in goddeloosheid verval, 

 17  en hulle woorde sal voortvreet soos kanker. Onder hulle is daar Himeneus en Filetus, 

 18  wat van die waarheid afgedwaal het deur te sê dat die opstanding alreeds plaasgevind het. 

Daarmee vernietig hulle die geloof van sommige. 

 19  Nogtans, die hegte fondament wat God gelê het, staan vas met dié woorde daarop gegraveer: 

"Die Here ken dié wat aan Hom behoort," en: "Elkeen wat sê dat hy aan die Here behoort, moet 

wegbreek van die ongeregtigheid." 

 20  In 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en klei. 

Sommige is vir besondere gebruik en ander vir die alledaagse. 

 21  As iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy 'n voorwerp vir besondere gebruik wees. Dan 

sal hy vir die eienaar afgesonder en bruikbaar wees, voorberei vir enige goeie diens. 

 22  Vermy die begeertes wat 'n jongmens in gevaar bring, en streef na opregtheid, geloof, liefde en 

vrede, saam met almal wat uit 'n rein hart die Here aanroep. 

 23  Moet jou nie met dwase en sinlose strydvrae inlaat nie, want jy weet tog dat dit net rusies 

veroorsaak. 

 24  'n Dienaar van die Here moenie rusie maak nie. Inteendeel, hy moet vriendelik wees teenoor 

almal, bekwaam om ander te leer en iemand wat onreg kan dra. 

 25  Met vriendelikheid moet hy teenstanders teregwys. Dit kan wees dat God hulle bekeer en 

hulle tot kennis van die waarheid bring. 

 26  Dan sal hulle weer tot nugtere insig kom en vry raak uit die vangstrik van die duiwel, waarmee 

hy hulle gevange gehou het om sy wil te gehoorsaam. 

5   En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met 

deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, 

 6  die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, 

 7  die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. 

 8  As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus 

Christus beter leer ken. 

 2 Petrus 1 (AFR1983) 

Efe.4:32 “Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in 

Christus julle vergewe het.” 

   



Kol 4:6; 

6  Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig; en julle moet weet hoe julle 

elkeen behoort te antwoord. 

2 Kor 6:6-7 

6  Ons het onberispelik opgetree, met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelikheid. Dit alles het 

ons gedoen deur die Heilige Gees, deur opregte liefde, 

 7  deur die woord van die waarheid en deur die krag van God. Ons wapen vir aanval en verdediging 

is om die wil van God te doen. 

Kindness describes someone who is sympathetic, friendly, gentle, tender-hearted, and generous. But 

chrestotays is more than kindness. 

 

Chrestotays describes a relationship--how a person or thing fits with someone or something else. It 

pictures a connection that is comfortable, wholesome, beneficial, useful. 

In the New Testament, heads of state and masters of slaves who are gentle, caring, and friendly 

toward those under them are chrestotays. That's God's relationship with us. "You have tasted that 

the Lord is good," testifies 1 Peter 2:3. Paul assures the Romans, "God's kindness leads you toward 

repentance." Paul links God's chrestotays and love together in Titus 3:4, "When the kindness and 

love of God our Savior appeared, he saved us." 

A husband complained that his wife was unappreciative of his love. He regularly took his kids to the 

park to get them out of the house and give his wife a break. The problem was--his wife didn't want 

to be left alone. She wanted help getting the housework and laundry done. The husband was trying 

to be loving, but he wasn't showing chrestotays, a kindness that fit the situation, that was useful. 

Our chrestotays will demonstrate itself in useful acts 

Afgelei dus, broers en susters, sou ons kon sê dat vriendelikheid, as vrug van die Gees die volgende 

beteken: dit beteken om mense te verdra, geduldig te vergewe, kans te gee, ten spyte van hulle 

sonde en foute, en dit alles eenvoudig omdat jy dit goed bedoel met hierdie mense, hulle wil red, wil 

help, êrens wil bring. Dít, is vriendelikheid volgens Galasiërs 5:22, en nie maar net om te glimlag en 

aangenaam te wees nie. 

Die tweede gedeelte, wat presies wil sê wat die vriendelikheid van Galasiërs 5:22 beteken, en 

waarna ek hierbo verwys het, is Titus 3:4. En ook hier is die argument amper presies dieselfde as in 

Romeine 2:4: ons het straf verdien want ons was op die verkeerde pad, was haatlik en het mekaar 

gehaat (vers 3). Maar toe het die goedheid/vriendelikheid (die woord wat vir vriendelikheid in 

Galasiërs 5:22 gebruik word) van God verskyn, wat ons behou het, wat gemaak het dat God nie in sy 

toorn oor ons geoordeel het nie (vers 4). En dit alles (vers 5), het God gedoen ten spyte van wat ons 

was. En hoekom: omdat God ons wou red (vers 6-7), omdat dit sy goeie bedoeling met ons was. Dít 

is vriendelikheid. 

Kom ons vat saam: vriendelikheid, in terme van die spesifieke word wat daar gebruik word, is nie 

maar net 'n vriendelike glimlag, positiewe lyftaal, 'n aangename persoonlikheid of geaardheid nie. 

Nee, dit is: 



 om mense te verdra;  

 hulle geduldig te vergewe;  

 te weier om met hulle te handel op grond van dit wat hulle ons of ander aangedoen het;  

 hulle 'n kans te gee;  

 ten spyte van die feit dat hulle verdien om eintlik geoordeel te word;  

 omdat ons dit goed bedoel met so iemand;  

 dat so iemand gered kan word. 

Dit is om dieper te sien as iemand se foute en verkeerdheid, om so iemand se moontlikhede raak te 

sien. Verder: soos God sy vriendelikheid sigbaar kom toon het in die daad van die stuur van Jesus, is 

vriendelikheid nie maar net 'n gevoel nie, maar 'n daad, iets wat jy sigbaar doen. En: soos God sy 

Seun vir die wêreld, vir alle mense gestuur het, moet hierdie vriendelikheid deur ons aan alle mense 

bewys word. Dan bepaal die Gees ons gedrag. 

Wat beteken dit prakties, broers en susters? Dat ons sal moet afleer om mense as hopeloos op te 

gee of om hulle af te skryf. Dat ons sal leer om by mense se tekorte verby te kyk, hulle moontlikhede 

raak te sien en hulle te help om dit te bereik. Dat uitsprake soos: `Nee wat, ek het julle mos gesê', `Ek 

het dit eintlik van hom verwag', of `Wat het julle dan eintlik anders gedink?' nie meer deel van ons 

woordeskat sal wees nie. 

Mense, broers en susters, is in 'n baie groot mate wat ons van hulle maak. As mense vertrou word, 

probeer hulle dikwels om te bewys dat hulle daardie vertroue waardig is. As mense egter die idee 

kry dat hulle nie vertrou word nie, gee hulle nie eintlik om wat hulle doen nie. As mense weet almal 

dink hulle gaan in elk geval misluk, dan misluk hulle heel dikwels. As mense egter weet dat ander van 

hulle goeie verwagtings koester, probeer hulle dit dikwels vervul. 

Met ander woorde: Christelike vriendelikheid beteken om só met mense om te gaan dat ons die 

beste in hulle te voorskyn help haal, en hulle nie afbreek en verwoes nie. 

 


