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Jaag naar godsvrucht
Want de wortel van alle kwaad
is de geldzucht. Door daarnaar
te haken zijn sommigen van het
geloof afgedwaald en hebben
zich met vele smarten doorboord. (1 Tim. 6:10)
Geld is dus niet de wortel van
alle kwaad maar de zucht naar
geld.
Ook in de tijd van Paulus waren
er christenen, die door de zucht
naar geld van het geloof afdwaalden en zich met vele smarten, zoals in vers 10 genoemd,
doorboord hebben.
Maar nu komt voor ons de heerlijke kerntekst, op jacht naar ware rijkdom.
11 Gij daarentegen, o mens
Gods, ontvlucht deze dingen,
doch jaag naar gerechtigheid,
godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.
Gij daarentegen, o mens Gods.
Timotheüs wordt hier persoonlijk door Paulus aangesproken.
Jij geheel anders: Jij bent uit

God geboren!
mens Gods.

Jij bent een

Wij als mensen, die uit God geboren zijn, als nieuwe mensen,
zoeken de dingen die boven zijn,
waar Christus is.
Gij daarentegen, o mens Gods,
ontvlucht deze dingen
Vlucht weg van deze jacht naar
rijkdom.
En jaag naar:
En nu worden er zes belangrijke
dingen genoemd.
Jaag naar gerechtigheid.
Wat is dat? Dat is zuiver en eerlijk zijn.
Het is b.v. gerechtigheid als je
spullen van iemand leent, om
daar zuinig mee om te gaan en
ze weer gaaf terug te brengen.
Het is gerechtigheid om het belasting formulier eerlijk in te
vullen.
Rechtvaardigheid en
eerlijkheid in alle mogelijke
richtingen.
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In Spreuken 11:18 staat zo
mooi: Wie gerechtigheid zaait,
heeft blijvend gewin.
En in Psalm 106:3 staat: Welzalig zij, die het recht onderhouden, die te allen tijde gerechtigheid doen.
Wie gerechtigheid zaait, heeft
blijvend
gewin
(Spreuken
11:18).
11 Gij daarentegen, o mens
Gods, ontvlucht deze dingen,
doch jaag naar gerechtigheid,
godsvrucht.
Jagen naar godsvrucht. Wat is
dat, godsvrucht? Men moet toch
eerst weten wat het is, vóór men
er naar kan jagen!
Letterlijk betekent godsvrucht:
vreze Gods. Geen angst voor
Hem maar wel respect.
In Spreuken 16:6 staat, dat men
door de vreze des Heren wijkt
van het kwade. Dus godsvrucht
is: door respect voor de Heer
van het kwade wijken.

In 1 Tim. 4:7 worden wij aangevuurd om ons te "oefenen in de
godsvrucht". We gaan het even
lezen met elkaar:
7 Maar wees afkerig van onheilige oudevrouwenpraat. Oefen u
in de godsvrucht.
Dus wijken van onheilig gepraat
en ons oefenen in de godsvrucht.
B.v. om je tong als een mens
Gods te gebruiken.
8 Want de oefening van het lichaam is van weinig nut.
Het is dus niet geheel onnuttig
om lichamelijke oefeningen te
hebben. Fietsen, zwemmen, beweging is gezond voor het lichaam maar in vergelijking met
de oefening in de godsvrucht is
het van weinig nut.
Doch de godsvrucht is nuttig tot
alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en
toekomst.
Deze oefening van de godsvrucht is nuttig tot alles! En
waarom? Omdat zij een belofte
inhoudt van leven, niet alleen
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straks in de toekomst maar ook
nu, in het heden. Men krijgt
meer deel aan het leven van
Christus als men zich oefent in
de godsvrucht.

ren als iemand b.v. naar je
vraagt, hoe je het maakt en je
dan antwoord: "Ik vermag alle
dingen in Hem, die mij kracht
geeft."

Een belofte van leven! Het is
volgens vers 9 een "betrouwbaar woord en alle aanneming
waard."

Door daarin te geloven, maak je
het licht voor jezelf en voor anderen.

We gaan weer terug naar onze
kerntekst in 1 Tim. 6:11 Mens
Gods, jaag naar gerechtigheid,
godsvrucht, geloof.
In 2 Cor. 4:13 staat dat wij de
"Geest des geloofs" hebben ontvangen.
Een
godvruchtige
broeder
schreef: we moeten niet alleen
af en toe geloven, maar altijd
doordrenkt zijn van de Geest
van geloof in alles wat wij zeggen en doen.
In de Geest van geloof wordt alles heerlijk en goed. Deze Geest
van geloof verdrijft de dikste
duisternis.
Het wordt licht voor jezelf en je
kunt het licht maken voor ande-

1 Tim. 6:11 Mens Gods, jaag
naar liefde!
De liefde Gods is immers in onze harten uitgestort door de heilige Geest (Rom. 5:5). Wij kunnen als mensen Gods liefhebben
en daarin toenemen.
In 1 Cor. 13 staat dat de liefde
zichzelf niet zoekt. Dat is het
wezen van de goddelijke liefde
die in onze harten is uitgestort.
1 Tim. 6:11 Mens Gods, jaag
naar volharding. Dat is hetzelfde als geduld. Daarom staat ook
in 1 Cor. 13 dat de liefde geduldig is.
Als we Hem willen behagen en
voor Hem willen leven worden
wij – zoals in Col. 1:10/11 staat
– met alle kracht bekrachtigd tot
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alle volharding en geduld met
blijdschap. Alle kracht tot alle
volharding en geduld.
1 Tim. 6:11 Mens Gods, jaag
naar zachtzinnigheid.
Jagen naar zachtzinnigheid ofwel zachtmoedigheid.
Dan wordt het zo, zoals in Titus
3:2 staat dat wij alle zachtmoedigheid zullen gaan bewijzen
aan alle mensen.
Door de omgang met onze goede zachtmoedige God kan onze
nieuwe mens in Christus zo
worden.
Leer van Mij, zei Jezus, want Ik
ben zachtmoedig en nederig van
hart, en gij zult rust vinden voor
uw zielen, want … mijn juk is
zacht en mijn last is licht. (Mt.
11:29).
Resumé:
Mt. 6:19/20
Verzamelt u geen schatten op
aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven
inbreken en stelen;

Maar verzamelt u schatten in de
hemel, waar noch mot noch
roest ze ontoonbaar maakt en
waar geen dieven inbreken of
stelen.
Want, waar uw schat is, daar
zal ook uw hart zijn.

