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preek 7 november 2021 (bevestiging en intrede) 

thema Samen trainen 

tekst Leef zoals God het wil. Oefen jezelf daarin (1 Timoteüs 4:7b BGT) 

liturgie:  

votum en groet Liedboek 150 (Looft God, looft Hem overal) 

gebed  

lezen 1 Korintiërs 1:10-25  Kerkboek 189:1,2 (Hoe zal ik Hem bezingen) 

overdenking over 1 Korintiërs 2:2 

door ds. Arie de Snoo Opwekking 575 (Jezus alleen, ik bouw op Hem) 

bevestiging  

zegen Liedboek 912:1,3,5 (Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer) 

opdracht en gebed afsluiten met Opwekking 436 (Onze Vader in de hemel, heilig is uw 

naam) 

muzikaal intermezzo  

lezen 1 Timoteüs 4:7b-16 (BGT) 

ingeleid met Liedboek 513 (God heeft het eerste woord) 

overdenking over 1 Timoteüs 4:7b  

geloofsbelijdenis = Apostolische geloofsbelijdenis (op de melodie van 

Liedboek 103c (Loof de Koning, heel mijn wezen)) 

toespraken, bijdragen  

(collecte)  

gebedspunten  

gebed Opwekking 798 (Wij zijn het volk van God) 

zegen  

 

Hardlopen. 

Ik doe het sinds 2015 regelmatig. Maar dat ging niet vanzelf. De kinderen zeiden vaak 

dat het goed was voor mij. Maar ik had er geen zin in. Ik was het echt niet van plan. 

Want het kost tijd en je wordt er moe van. En bovendien zat ik genoeg op de fiets dus 

waarom zou ik gaan hardlopen? 

Maar op een zaterdag moest en zou ik mee toen één van mijn kinderen ging hardlopen. 

Ik kon er niet onderuit. Ik ging mee maar wat was het zwaar! Ik was na één minuut 

hardlopen al moe en ik was blij dat toen één minuut wandelen volgde. De drie minuten 

hardlopen aan het eind van die eerste training duurden lang. Ik heb het die eerste keer 

gered, maar ik was er behoorlijk moe van. Ik was niet van plan om het ooit nog weer te 

doen maar … ik deed het na een paar dagen toch; iedereen was er verbaasd van; ik zelf 

trouwens ook. 

Ik heb na die tweede keer volgehouden. Ik deel al jaren mijn prestaties op Strava. 

Iedereen kan zien hoe hard ik ga en hoe ver ik ga. Ik heb ook een periode gehad dat het 

niet zo goed ging. Ik ging minder vaak, minder hard, minder ver. En toen kreeg ik 

vragen van één van mijn kinderen: hé pap, wat is er aan de hand? waarom gaat het 

hardlopen niet zo goed meer? 

Ik heb mijn eerste rondjes in Wijk bij Duurstede er op zitten. Soms heb ik veel zin om te 

gaan maar af en toe moet ik over een drempel heen: ga ik maar het liefst direct ontbijten, 

moet ik toch tegen mezelf zeggen: weet je nog van de vorige keer? hoe lekker je je 

voelde na je rondje hardlopen? wat een ruimte je kreeg in je hoofd? wat een energie het 

gaf voor de taken die je hebt? En dan stap ik over de drempel en ik ga. 

Wie mij kent, weet dat ik wel eens gebruik maak van mijn ervaringen met hardlopen (en 
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met andere sporten) om iets toe te lichten wat in de Bijbel staat. Dat wil ik vanmiddag ook 

doen. Ik kan mijn ervaringen heel goed toepassen op de oproep die Paulus doet: Leef zoals 

God het wil. 

Als ik er wat over nadenkt, ontdek ik een heel aantal overeenkomsten tussen ‘hardlopen’ 

(en andere vormen van sport) en ‘leven zoals God het wil’. En jij? Zie jij die 

overeenkomsten ook? Laat ik eens wat overeenkomsten noemen. 

1) Het helpt als iemand anders je stimuleert om het te gaan doen. Je moeder zeurt je aan 

het hoofd dat je er wat aan moet gaan doen of je partner vindt het fijn als je het doet of 

iemand met wie je een leuk contact hebt, nodigt je uit om mee te doen. Je moet over een 

drempel heen. Als iemand jou over de drempel duwt, helpt dat. Dan is het wel het 

mooiste als hij of zij het samen met jou doet. Dat kan over van alles gaan: het kan over 

hardlopen gaan (of over voetballen of over meezingen in een koor) of … over leven met 

God. Het is mooi als iemand je zo lang aan de kop zeurt dat je er gewoon niet meer 

onderuit kunt. Spontaan doe je het niet want waar haal je de tijd vandaan en misschien 

vind je het wel helemaal niet leuk. Je hebt een aansporing nodig. Dat geldt niet alleen 

voor hardlopen! Dat geldt ook voor het leven met God. 

2) Het moet verder haalbaar zijn voor jou. Misschien moet je wel een soort 

trainingsschema hebben; da’s fijn bij hardlopen (want dankzij het trainingsschema krijg 

je zelfvertrouwen, ik tenminste wel) maar zo’n trainingsschema is ook waardevol als het 

gaat over het leven met God. 

3) Het zal vast niet altijd meevallen. Maar als je merkt hoe goed het je doet, helpt dat om 

verder te gaan. Het is niet altijd makkelijk! Ook in dat opzicht kun je hardlopen goed 

vergelijken met het leven met God. Er kunnen momenten zijn dat je het liefst maar stopt 

omdat je vooral je beperkingen ziet of  je fouten of je zonden of iets waarin je mislukt. 

Maar als je daar doorheen gaat, kun je ook zo blij zijn omdat je uiteindelijk dichter bij 

God komt en omdat je merkt dat het je goed doet. Dan ben je blij dat je het gedaan hebt. 

4) Het helpt ook als anderen mee kunnen kijken, als ze iets zien van hoe jij bezig bent. 

Dat ze reageren als ze merken dat het wat minder gaat. Dat ze je vragen wat er aan de 

hand is, waar je mee zit, waarom je dreigt af te haken. Dat kan heel ongemakkelijk 

voelen. Misschien voel je je zelfs wel betrapt. Maar tegelijk voelt het ook goed als 

iemand oog voor je heeft, je niet veroordeelt maar je uit oprechte belangstelling gewoon 

maar vraagt wat er bij jou speelt. Dat kan je helpen. 

Ik kom al met al op vier overeenkomsten tussen hardlopen en het leven met God: 

1) aansporing; 2) schema; 3) resultaat; 4) ondersteuning. 

Paulus roept op tot oefening. 

En dan heeft hij het niet over hardlopen of andere vormen van sport (al vindt hij sport 

heel nuttig), maar dan heeft hij het over het leven met God, over het leven zoals God dat 

wil. Dat leven vraagt training.  

Dat is allereerst een taak voor Timoteüs. 

Paulus herinnert hem eraan wie God is: de redder! De levende God is de redder van alle 

mensen! De levende God maakt je leven niet kapot! Hij maakt je leven niet zwaarder, 

niet moeilijker, niet ingewikkelder. Dat denken veel mensen: als je gelooft en leeft naar 

Gods wil, dan wordt je leven ingewikkeld; dan mag je veel niet; dan moet je veel wel. 

Maar als je een levenspartner gevonden hebt, zoals ik, dan wordt je leven niet moeilijker 

maar dan wordt het rijker! Sommige dingen doe ik niet; niet omdat ze ‘niet mogen’ maar 

omdat ik het niet wil, omdat Lia en ik van elkaar houden. Zo is het ook in je relatie met 

God. God maakt je leven goed. Paulus wil dat Timoteüs zich daarnaar gedraagt en dat 

ook uitdraagt, en dat hij daarin een voorbeeld is voor anderen. 

Ik besef dat Paulus dat ook tegen mij zegt. Ik neem die taak graag op me. Maar ik red het in 

m’n eentje niet. 

Ik verlang naar Gods genade en naar Gods Geest, zodat ik kan doen wat God van me 

vraagt. Maar wat ik ook nodig heb, dat is jullie: je vragen, je reacties, je meningen, je 
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wijsheid, je geloof. Je mag van mij verwachten dat ik voorlees uit de heilige boeken (van 

de Bijbel) en dat ik uitleg wat dat voor ons leven betekent. Maar ik heb de wijsheid niet 

in pacht. Ik heb aanvulling en correctie nodig. We hebben elkaar nodig. 

Laten we samen trainen! 

Hoe werkt het in de praktijk? 

Misschien heb je slechte ervaringen met bijbellezen; je leest altijd de verkeerde stukjes 

en meestal heb je meer vragen dan antwoorden. En je hebt er geen flauw idee van hoe je 

moet bidden. Je hoort het wel eens, bijvoorbeeld in de kerk, of van iemand die je opzoekt 

en met je bidt, of van een medechristen bij wie je mee-eet. Maar zelf zie je het niet 

zitten, in ieder geval niet hardop. 

Ik heb vijf tips voor je: 

tip 1 Zoek een goed voorbeeld. 

Paulus zegt dat Timoteüs zich moet oefenen in de eerbied voor God. Dat is wel apart; 

je zou toch zeggen dat hij geen extra aansporing nodig heeft. Maar hij krijgt die 

aansporing toch zodat hij een goed voorbeeld kan zijn voor de christenen in Efeze. 

Die mensen hebben iets aan hem! Zo gun ik je dat je een goed voorbeeld krijgt van 

eerbied voor God. Dat helpt! Zoek ernaar! En vraag erom! 

tip 2 Koppel alles van je leven aan Jezus. 

Als je verdrietige dingen meemaakt, zeg dat dan tegen God! Je mag klagen! God, ik 

kan niet verdragen wat er gebeurt. Het doet me zo’n pijn. Help me zodat ik weet hoe 

ik verder moet, niet langer alleen maar samen met U. 

Als je plannen maakt, bespreek ze dan met God! God, ik weet niet goed wat ik moet 

gaan doen. Geef me inzicht. Ik wil als christen leven. Ik wil uw eigen Zoon volgen. 

Laat me zien hoe ik dat het beste kan doen. 

Als je blij bent, vergeet God dan niet! God, ik ben zo blij. U hebt uw Zoon gestuurd 

om het leven goed te maken en dat merk ik nu. God wat bent U goed voor mij. 

tip 3 Volg trainingsprogramma’s en houd vol. 

We hebben allerlei activiteiten om te groeien in geloof. Maar weet je wat er gebeurt? 

Het lijkt op een sportschool waar je binnen stapt en alles even probeert: je probeert 

één minuut de loopband maar het gaat wat snel dus je stopt; op de crosstrainer gaat 

het goed maar na drie minuten haak je af want het is saai; je doet een tijdje aan 

krachttraining maar je hebt het gauw bekeken want het doet pijn. Zulk gedrag is op de 

gewone sportschool al niet handig maar in de sportschool van het geloof is het 

helemaal onhandig! Zet door! Als je je echt inzet, krijg je zoveel terug! Maar je moet 

het wel zelf doen! Het is echt de moeite waard. 

tip 4 Neem tijd voor de Psalmen. 

Misschien houd je vooral van blije liederen en zing je die blije liederen alleen als je 

blij bent of als je het lied begrijpt of als je het er mee eens bent. Doe eens heel bewust 

mee met de Psalmen. Je hoeft ze niet alleen te gebruiken om je geloof te uiten. Maar 

je kunt ze ook gebruiken om je geloof te verbreden, of te verdiepen. Psalmdichters 

laten je zien hoe je God kunt loven maar ook kunt worstelen met God of kunt klagen, 

verdriet kunt uiten, enzovoorts. 

tip 5 Oefen jezelf in het contact met God. 

Laat één bijbeltekst eens een hele tijd in je omgaan. Dat zouden de woorden kunnen 

zijn die in deze dienst centraal staan: Leef zoals God het wil. Oefen jezelf daarin. 

Daar kun je heel veel mee! 

Je kunt zeggen (hardop graag!): ik dank U dat U deze opdracht geeft; ik vind het 

moeilijk dat ik het zelf moet doen; ik weet niet zo goed wat U van mij wilt; maar het 

klinkt wel heel goed; geef het aan mij; en ik wil er eerlijk gezegd niet heel veel tijd in 

steken maar ik wil toch graag verder komen en daarom wil ik graag dat U me helpt 

bij het oefenen; stuur desnoods andere mensen naar me toe zodat we samen kunnen 

oefenen; en als U liever wilt dat ik niet afwacht maar zelf anderen opzoek, dan wil ik 

dat wel proberen maar help me wel alstublieft want ik ken mezelf en U kent mij ook. 
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Je kunt in de stilte overwegen wat God bedoelt als Hij zegt: Leef zoals God het wil. 

Oefen jezelf daarin. Dan ga je elk van die woorden rustig bij langs. Eén voor één 

overdenk je die woorden zodat je ze echt hoort. Op die manier kan Gods Geest in je 

werken. En vind je het lastig met deze tekst, probeer het dan eens met het Onze Vader 

(elke week een volgend stukje). Geef Gods Geest de ruimte. Hij staat klaar om je te 

helpen. 

Laten we met elkaar uitwisselen hoe het gaat. 

Ben je dit niet gewend omdat kerk en geloof nieuw voor je is? Spreek mij straks aan, of 

spreek iemand anders aan die gelooft. We helpen je graag op weg. 

En samen mogen we steeds terugvallen op de levende God, de redder van alle mensen! 

God zegene jullie. God zegene ons. 

 

Amen! 


