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BIJBELLEZING
1 Tim. 6:7-8 en 11 (BGT)
7. Toen we op de wereld kwamen, hadden we niets bij ons. En als we de wereld verlaten, kunnen we ook
niets meenemen. [8.] We hebben eten en kleren. Laten we daar tevreden mee zijn. ….
11. Timoteüs, jij bent een christen, en je moet geen slechte dingen doen. Doe je best om het goede te
doen, om te leven als gelovige, en om op God te vertrouwen. Houd van de mensen, en wees geduldig en
vriendelijk.

PREEK
Erwin en Dieke, Reina en Gilles, Gina en Chico, familie en vrienden, gasten in ons midden, en leden van De
Lichtboog, de naam Timoteüs betekent letterlijk: vereerder van God. Inmiddels zijn Melody, Jade en David
gedoopt en daarmee zijn zij ‘officieel’ deel van een gemeenschap, van een community van ‘vereerders
van God’. Gemeenteleden van De Lichtboog, jullie hebben zonet beloofd medeverantwoordelijk te willen
zijn voor het opgroeien in geloof van David, Jade en Melody. En jullie als ouders hebben beloofd om te
kunnen doen wat in je vermogen ligt om jullie kindje bekend te maken met het evangelie. En om haar of
hem een voorbeeld te geven van wat christen-zijn en ‘God vereren’ inhoudt.
Twintig eeuwen terug heeft de apostel Paulus hier al over nagedacht en adviezen geschreven aan zijn
jonge leerling, zijn ‘mentorant’ Timoteüs. Ik vat ze samen onder een kopje dat elke
ouder bekend zal voorkomen en dat je makkelijk kunt onthouden. Namelijk de aloude tegeltjeswijsheid Rust, Reinheid en Regelmaat! 😊

RUST
Beste Tim, schrijft Paulus (vers 8): ‘We hebben eten en kleren [‘bedekking’]. [In de grondtekst staat ‘bedekking’, hierbij kun je denken aan kleding, maar ook aan een dak boven je hoofd.] Laten we daar tevreden mee zijn.’ In de tijd waarin Paulus leefde, was de tevredenheid waar hij over spreekt, zeker niet vanzelfsprekend. Als mensen de kans kregen, wilden ze graag veel geld verdienen. Want dan konden ze rekenen op aanzien, status en eer. Maar als je een eenvoudige baan had en weinig geld, dan telde je niet mee.
Dan was je een loser. De cultuur waarin Jade, David, Melody en andere kinderen opgroeien, is hierin niet
anders.
In onze tijd maakt de 24-uurseconomie zich steeds breder. Dat maakt mensen
onrustig. Het is steeds normaler om veel overuren te maken, ook in het weekend. Je moet jezelf positief onderscheiden van anderen. Je hebt je succes volledig in eigen handen. Dat is de boodschap die mensen meekrijgen in onze neoliberale cultuur. Ook kinderen denken inmiddels zo. Dat blijkt uit het meest gebruikte scheldwoord op de
speelplaats vandaag. Weet je wat dit is? Niet? Loser!

We willen allemaal winnaars zijn. Maar ergens beseffen we ook dat dit niet mogelijk is. Sterker nog: je
hebt die losers nodig want anders kan je geen winnaar zijn! Vandaar de vraag die steeds meer (jonge)
mensen van binnenuit opvreet: ‘Heb ik het echt in me wat er van mij wordt gevraagd? Kan ik het allemaal waarmaken? Do I have what it takes? In mijn werk,
maar ook in het sociale leven?’.
Bijvoorbeeld als je op een feestje komt met allemaal hippe gasten, dat je jezelf afvraagt: ‘Ben ik wel gezellig genoeg, ben ik gevat genoeg, ben ik aantrekkelijk genoeg…?’.
De cultuur waarin wij leven, voedt onze onrust, onze ontevredenheid. Ons gevoel van ‘ik ben niet genoeg’.
Een andere vraag die aan je kan knagen, is: ‘Heb ik genoeg?’ Bijvoorbeeld: ‘Heb ik genoeg leuke belevenissen, en interessante ervaringen? Mis ik misschien een spannende Netflix-serie,
of een flitsend festival? Zijn mijn vakanties avontuurlijk genoeg? Geniet ik genoeg?’ De Vlaamse psychiater Paul Verhaege geeft deze scherpe diagnose van
de westerse cultuur: “We genieten ons te pletter. Maar niemand is tevreden.”
Dit dubbele gevoel van (1): ik schiet tekort, ‘ik ben niet genoeg’; en (2) ik kom
tekort, ik heb niet genoeg, maakt mensen ontevreden en onrustig. Het maakt onszélf onrustig.
Wat kunnen we hiertegenover stellen? Hoe kunnen we onszelf oefenen in tevredenheid? Wat kan helpen
om eenvoud en rust terug te vinden?
Paulus houdt Timoteüs en ons het volgende voor. ‘Sta eens even hierbij stil, in alle nuchterheid: 7. Toen
we op de wereld kwamen, hadden we niets bij ons.’ In de grondtekst is de volgorde omgekeerd, je kunt
ook vertalen: NIETS, absoluut niets hebben we in deze wereld meegebracht. ‘En als we de wereld verlaten, kunnen we ook niets meenemen.’ Oftewel, kwetsbare en afhankelijke mensen – pasgeboren baby’s
bijvoorbeeld, we hoorden zonet het getuigenis van Dieke en Erwin – herinneren ons eraan dat het leven
uiteindelijk niet draait om status of uiterlijk. Om wat je allemaal in huis hebt. Of om de spannende dingen
die je beleeft. Het leven draait ook niet om geld of spullen. Dat is allemaal heel relatief. Ons tijdelijke bestaan op deze aarde voltrekt zich tussen twee momenten van naaktheid.
Ik moet terugdenken aan een keer toen ik een middag als vrijwilliger doorbracht met een meervoudig gehandicapte man. De man met wie ik in de rolstoel naar buiten ging, en later naar een ballenbad, had de
verstandelijke vermogens van een kind van anderhalf jaar oud. Hij kon niet spreken, maar hij kon wel wat
geluiden maken. En dan was er de blik in zijn ogen, breder: zijn gelaatsuitdrukking. Buiten met de zon op
zijn gezicht leek de man zó volkomen tevreden. En binnen in het ballenbad genoot hij zo intens van de
simpelste dingen – dit trof mij. Ik zat zelf in een drukke periode op mijn werk en ik vond het een hele investering dat ik een vrijdagmiddag vrijmaakte om voor deze man te zorgen. Maar ik merkte dat ik zeker zo
veel ontving als dat ik gaf! In de rust van deze zwaar gehandicapte man kwam ik zelf tot rust. Zijn tevredenheid werd mijn tevredenheid. Het is een les die mij bij is gebleven. Kwetsbare en afhankelijke mensen
laten ons zien hoe je tevreden en dankbaar kunt zijn met kleine dingen. En jezelf oefenen in eenvoud en
tevredenheid en het bewaren van je innerlijke rust kan bestaan in het ontvankelijk zijn voor een glimlach,
een dankbare blik, een tevreden knor. Herken je wat ik bedoel? Het zou mooi zijn om elkaar hierover te
vertellen. Misschien kan dit zo meteen, bij de koffie. We gaan nu door met de tweede R, die van Reinheid.

REINHEID
In het Oude Testament staat er een verhaal over Jozef. Hij was een knappe, aantrekkelijke jongeman.
Dat vond de vrouw van zijn baas ook. Haar man was vaak op pad en zij had zin in een avontuurtje, een
second love. Daarom probeerde zij Jozef het bed in te praten. En dat niet maar één keer, maar elke dag
opnieuw dat Jozef bij haar in huis aan het werk was. ‘Kom, laten we seks hebben, mijn man is weg,
hij merkt er toch niks van.’ Op een gegeven moment grijpt zij Jozef bij zijn lurven: ‘Kom, slaap met mij!’
(Genesis 39:12) En, hoe reageert Jozef? Geeft hij toe? Zwicht hij nu eindelijk voor haar avances? Nee, dat
gebeurt niet: Jozef vlucht van haar weg. Hiermee geeft Jozef invulling aan de tweede raadgeving, het
tweede coachingsadvies van Paulus aan Timoteüs. ‘Timoteüs’, zegt Paulus in vers 11, ‘jij bent een christen
[lett.: een ‘man van God’], en je moet geen slechte dingen doen. Je moet ze ontvluchten (staat er in de
grondtekst). Houd je er ver van. Ren ervan weg.’
Met deze oproep gaat Paulus in tegen een invloedrijke trend in zijn cultuur. In de tijd
van Paulus waren veel mensen aanhanger van het hedonisme. Het Griekse woord
hédonè betekent ‘genot’. Hedonisme wil zeggen dat het leven draait om het hebben
van zo veel mogelijk genot, plezier en lol. Dingen moeten vooral leuk en lekker zijn.
Paulus schrijft hierover in zijn tweede brief aan Timoteüs. Over mensen die het genot meer liefhebben
dan God (2 Tim. 3:4, NBV). Over mensen die zichzelf geweldig vinden, en voor wie verder niets en niemand heilig is.
Dit doet denken aan het boek Platter en dikker van de journalist Henk Hofland. “De
nieuwe mens is overal”, schrijft Hofland. “Hij is dikker. Hij praat harder en vlugger maar
niet duidelijker. Hij steekt zijn middelvinger op, hij is eerder bereid een medemens uit te
schelden, op zijn gezicht te slaan. Hij zal iedereen laten weten dat hij hier op aarde is.
Respect!”
Grof taalgebruik, platte grappen, vreemdgaan – het lijkt steeds normaler, steeds meer geaccepteerd te
worden. Ook agressie en geweld komen steeds vaker voor. En obesitas is de nieuwe volksziekte. Onze cultuur wordt platter en dikker. Het lijkt een trend dat mensen zichzelf en hun kinderen steeds minder grenzen opleggen.
De oproep van Paulus om wél duidelijke grenzen in acht te nemen, staat haaks op deze cultuur van de
‘grenzeloosheid’. Tegenover de mentaliteit van ‘Ach, moet kunnen’ stelt Paulus ondubbelzinnig en radicaal: ‘Er zijn dingen die níét kunnen. Er zijn zaken waar je niets mee te maken moet willen hebben. Waar
je “nee” tegen moet zeggen. Dingen die je moet ontvluchten.’ Geldzucht bijvoorbeeld, of breder:
hebzucht en materialisme.
Een financiële instelling publiceerde deze advertentie: Altijd dingen zien die je ook
nog wilt. Moet kunnen. (‘Twee paar nieuwe schoenen is nog niet genoeg, eigenlijk wil
je er nog een derde paar bij. Dat moet toch kunnen?’) Als Paulus deze advertentie zou
zien: hoe zou hij dan reageren? Het antwoord laat zich raden. ‘Nee, dit moet níét kunnen. Laat je niet meeslepen door je begeerten. Trek een grens. Vlucht voor je hebzucht.’

Als Paulus zou weten hoe gemakkelijk er tegenwoordig pornografische afbeeldingen of filmpjes te zien
zijn, zelfs op de telefoons van jonge kinderen, dan zou hij niet zeggen: ‘Ach, doe niet zo moeilijk. Moet
kunnen toch, beetje streetwise worden?’ Hij zou zeggen: ‘Dit is een verkeerde ontwikkeling. Houd je hier
verre van. Ontvlucht deze verontreiniging van je geest.’ De jonge Amerikaanse journalist Ben Shapiro
meent dat Paulus hierin groot gelijk heeft. Maar Shapiro denkt ook dat het al te laat is.
“Dit is mijn generatie: de pornogeneratie”, schrijft hij in zijn boek Porn Generation.
“Nooit eerder in de geschiedenis is er een generatie geweest met zo veel mogelijkheden en middelen – en tegelijk zoveel leegte. We hebben onze waarden verloren. We hebben ons geloof
verloren. En we zijn onszelf kwijtgeraakt. Ik ben onderdeel van een verloren generatie.”
Dat klinkt nogal somber, hopeloos – zelfs een beetje hulpeloos. Dat is niet de toon van Paulus’ aanwijzingen richting Timoteüs. Paulus roept Timoteüs op tot (in mijn woorden) ‘rust’ en tot ‘reinheid’. Dat kán
overkomen als wat passief, en negatief. Alsof je als christen alleen maar ergens tegen, en niet ergens vóór
bent. Maar Paulus blijft niet steken in wat je moet vermijden, en waarvoor je moet vluchten. Zijn nadruk
ligt niet op het negatieve. Hij moedigt Timoteüs ook aan om zijn best te doen, om ergens naar te streven,
en voor te vechten. Om zichzelf positief in te zetten. Dit brengt ons bij de derde R: die van Regelmaat.

REGELMAAT
‘Beste Tim’, zegt Paulus in vers 11, ‘doe je best om het goede te doen, om te leven als gelovige, en om
op God te vertrouwen. Houd van de mensen, en wees geduldig en vriendelijk.’
Ik kan me voorstellen dat je nu denkt: ‘Poeh, dat is een hele mond vol!’
En dat je jezelf afvraagt: ‘En wat heeft dit te maken met “regelmaat”?’
Eerst even over die mond vol. Paulus houdt aan Timoteüs een lijstje deugden voor om na te streven. Simpel gezegd is een deugd een bepaalde
kwaliteit van jou als persoon, een positieve karaktereigenschap.
Na even googelen vond ik deze wordspin van deugden (zie rechts).
Je ziet, dit zijn er heel wat! De Bijbel geeft ook veel aandacht aan allerlei deugden, positieve karaktereigenschappen. In vers 11 beperkt Paulus zich tot een serie van zes.
De eerste deugd die Paulus noemt, is ‘het goede doen’. Letterlijk staat er: rechtvaardigheid. Hierin gaat
het om het goede zoeken voor je medemens, eerlijk en fair zijn. Je kunt hier ook denken aan het nastreven van gerechtigheid, en opkomen voor de zwakken.
De tweede deugd is ‘leven als gelovige’. Je kunt ook vertalen: eerbied hebben voor God, of: God vereren.
Timoteüs de ‘vereerder van God’, weet je nog?
Daarna noemt Paulus een koppel dat je in veel van zijn brieven tegenkomt, namelijk geloof en liefde.
De BGT vertaalt de aansporing tot geloof als ‘vertrouw op God’. En de aansporing tot liefde als ‘houd van
de mensen’.

En tot slot volgt er nog een tweetal, namelijk volharding (‘wees geduldig’) en zachtmoedigheid (‘wees
vriendelijk’). Volharding verwijst naar het uithouden onder druk. Niet opgeven, doorzetten, ook als het
moeilijk is en als je op tegenstand stuit. En bij zachtmoedigheid kun je denken aan wat je nodig hebt als je
te maken krijgt met ‘moeilijke mensen’. Dat hoef ik vast niet toe te lichten! 😊

Dan nu over de vraag van daarnet: wat heeft dit deugdenlijstje van Paulus te maken met ‘regelmaat’?
Het woord in de grondtekst voor ‘doe je best’ (doe je best om het goede te doen, enzovoort) geeft aan dat
het hierin gaat om een proces dat veel tijd kost. Het schaven aan je karakter, het groeien in deugden, is
een proces aangaan voor de rest van je leven. Je moet er regelmatig aandacht aan besteden, jezelf erin
oefenen, want het gaat niet vanzelf. Je kunt niet zomaar meedoen met het wereldkampioenschap voetbal
of met de Tour de France. Daarvoor moet je eerst oefenen en trainen, en vaak gaat dit met vallen en opstaan.
Vandaar de derde R van Regelmaat. Dit benadrukt het element van training, van regelmatige oefening die
nodig is voor karaktervorming. Want ook dat is een soort van sport, zou je kunnen zeggen.
Waar gebeurt die oefening? In het gezin, ook in die van jullie (Erwin en Dieke, Reina en Gilles, Gina en
Chico). Maar denk ook aan scholen, en werkcontexten. En: aan kerken.
Wereldwijd verschijnen er steeds meer Jesus dojo’s – het plaatje hiernaast
komt uit Stockholm, Zweden. Een dojo is een Japans woord voor een ‘plek
waar je de weg leert’. In een karate dojo bijvoorbeeld leer je karate. In een
Jesus dojo probeert een groep mensen de aanwijzingen, de ‘weg’ van Jezus in praktijk te brengen. Dit in
relatie tot noden in de lokale omgeving. Men kijkt actief om zich heen: waar en hoe en wie kunnen wij
van dienst zijn?
Een Jesus dojo is een oefenplek. Een plek om te doen, om deugden in praktijk te brengen, om te leren, om
gevormd te worden. En dit terwijl je je inzet voor de ander. Ik denk hierbij ook aan de tieners en de leiding
van de Explore-groep die binnenkort naar Kosovo vertrekt. In een Jesus dojo is regelmaat, een ritmisch
leven belangrijk. Bijvoorbeeld regelmatige meet-ups (dat je elkaar geregeld ontmoet). Dat hebben jullie
gedaan. En jullie hebben jezelf ook heel dienstbaar opgesteld het afgelopen jaar. En nu gaan jullie opnieuw, in een andere context, actief om je heen kijken: waar en hoe kan ik, en kunnen wij ‘dienen’?
Super dat jullie dat doen! En het is zeker ook heel leerzaam, en vormend voor jezelf.
We hebben het gehad over de R van Rust. Over het oefenen in tevredenheid en eenvoud en het vinden
van rust in een onrustige en ontevreden cultuur. Over de R van Reinheid: ‘Nee’ zeggen en grenzen stellen
in een hedonistische en grenzeloze cultuur. En over de R van Regelmaat: over het inoefenen van deugden,
van positieve karaktereigenschappen. En dat op een manier waar andere mensen mee gediend zijn.

Beste jonge ouders, familieleden en ieder ander hier aanwezig, ik hoop dat je deze drie R’s meeneemt en
verder wilt overdenken. Ook als je hier te gast bent en jezelf misschien geen christen zou noemen.
Sommige tegeltjeswijsheden zijn voor iedereen van belang! 😊
Ik eindig met de laatste zin die Paulus, de coach, schrijft aan Tim. Dat is in zijn tweede brief. Paulus zit dan
gevangen en zal binnenkort sterven voor zijn geloof in Jezus. Hij schrijft: ‘Ik wens jou (Timoteüs) toe dat
de Heer bij je is, en dat Hij goed is voor jullie allemaal’ (2 Tim. 4:22 BGT). Dat is ook mijn wens voor jou,
Jade, en voor jou David, en voor jou Melody, en voor jullie ouders – en voor ons allen!
Amen

