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preek 14 november 2021 

thema Zorgzaam zijn 

tekst 1 Timoteüs 5:23 

liturgie:  

votum en groet DNP Psalm 122 (Ik spring van blijdschap op wanneer 

vrienden mij vragen mee te gaan) 

gebed LvdK Gezang 328 (Here Jezus, om uw woord zijn wij hier 

bijeengekomen) 

lezen 1 Timoteüs 5  

preek ELB 188 (‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God; in 

canon in twee groepen; 2*) 

de wet van de liefde Opwekking 802 (Hier is mijn hart, Heer) 

(collecte)  

gebed Opwekking 767 (Hoe mooi en hoe heerlijk) 

zegen  

 

Paulus schrijft middenin zijn brief aan Timoteüs: Drink niet alleen maar water, doe er 

vanwege je zwakke maag en je andere kwalen wat wijn bij (1 Tim. 5:23). Hiermee laat hij 

zien hoe zorgzaam hij is voor Timoteüs. Laten we het hoofdstuk als geheel maar eens gaan 

lezen. 

  

Je bent heel dicht bij God. 

Zoals een mier die over je hand loopt: die mier is heel dicht bij jou. Die mier zou tegen 

een andere mier kunnen zeggen, terwijl ze samen over je hand lopen: we hebben het wel 

vaak over mensen, maar ik heb er nog nooit één gezien. Hij loopt te sjouwen over je 

hand en hij zegt: mensen? bestaan ze eigenlijk wel? ik merk nooit iets van ze! En 

ondertussen wandelt die mier over je hand. 

Zo ben jij heel dicht bij God. 

Soms merk je rechtstreeks iets van God. 

Ineens word je iets duidelijk. Ineens weet je hoe je het moet aanpakken, wat je moet 

zeggen, of … dat je moet zwijgen. Dat kan allemaal. God kan je zomaar op een bepaald 

idee brengen. Hij kan een bepaald verlangen in je hart wakker maken. Soms is dat gaaf, 

word je er van binnen warm en blij van. Soms ook niet omdat je ontdekt: ik ben verkeerd 

bezig! ik moet echt veranderen! Dan is het net of God je in je nekvel grijpt, en je 

omdraait. Misschien voel je je dan rot. Maar na een tijdje ontdek je dat God het goede 

met je voor heeft, dat Hij je niet in je nekvel grijpt om je te pesten maar om je te helpen. 

Als je je openstelt voor God en Hij helpt je te veranderen, dan zal dat je goed doen. Het 

is God die direct ingrijpt in je leven. Dat kan. 

Vergelijk het maar met die mier op je hand. Je doet je hand op en neer; de mier schrikt 

enorm! Maar hij komt er dan wel ineens achter dat hij ergens op zit; dat jij er bent; dat jij 

die mier draagt. 

Het kan ook anders gaan. 

Dat een mier echt niets merkt van mensen. Dat zo’n mier een andere mier nodig heeft, 

een mier die zegt: kijk eens om je heen! kijk eens naar beneden! voel dan toch dat je 

over de hand van een mens loopt! 

Zo ongeveer is het ook bij mensen tegenover God. God spreekt niet als op commando. Je 

hebt niet de belofte dat je zijn aanwezigheid zult voelen of dat Hij direct iets tegen je 

zegt als jij maar lang genoeg bidt, of vast, of stil bent, of liederen over God zingt, of 

tegen de storm opbokst in je verlangen om God maar te ontmoeten. Wat ik nu noem, dat 

zijn allemaal vormen die je kunnen helpen, waardoor openheid naar God kan ontstaan. 
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Maar je hebt niet de garantie dat God rechtstreeks van zich laat horen. 

Dat zie je heel duidelijk bij Paulus tegenover Timoteüs. 

Paulus schrijft een hele brief aan Timoteüs. Hij komt met allerlei concrete aanwijzingen. 

Waarom? Omdat dit een manier is waarop God werkt, waarop Gods Geest werkt. Niet 

van: Timoteüs, stel je maar open voor God en dan weet je vanzelf wel hoe je het moet 

aanpakken in je werk! Nee. God gebruikt hier iemand anders om Timoteüs duidelijk te 

maken wat God van hem wil: Paulus die met concrete aanwijzingen komt: ik wil dat je 

dit doet en dat je dat juist niet doet. Dat zie je bijvoorbeeld in 1 Timoteüs 5, het 

hoofdstuk dat we zojuist gelezen hebben. 

Paulus komt daarbij met een wonderlijk voorschrift. Hij schrijft: “Drink niet alleen maar 

water, doe er wat wijn bij”. 

Ik moet er niet aan denken! Water vind ik oké. Wijn lust ik ook wel op z’n tijd. Maar als 

je een beker water voor me inschenkt hoef ik er echt geen wijn bij. Het lijkt me helemaal 

niks. 

Maar waarom komt Paulus dan met dit voorschrift? 

Hij kent Timoteüs en hij weet dat Timoteüs het te gek maakt. Het is zo’n gelovige 

jongen! Hij werkt zo met hart en ziel voor God! Heel mooi! Maar hij is vaak ziek, vooral 

ook omdat hij een zwakke maag heeft. Nou, als je dan zomaar water drinkt … 

Dat is ander water dan bij ons! Water dat bij ons uit de kraan komt, is prima water. Je 

kunt het gerust drinken en er overkomt je dan niks. Maar op heel veel plaatsen in de 

wereld is het water vervuild. Je kunt het pas drinken als je het een tijd hebt laten koken 

en als je het daarna hebt gefilterd in een filterapparaat. Als ik op reis was in Congo, had 

ik altijd tabletjes bij me. Die deed ik in het water en dan kon ik het na een uur of twee 

drinken. En soms ging het toch nog verkeerd omdat ik niet gewend was aan het 

vervuilde water. Je kunt er goed ziek van worden. 

Ook Timoteüs heeft met slecht water te maken. In zijn tijd mengen ze het water daarom 

met wijn. Daardoor is het water beter te verdragen. 

En dat is nou precies wat Timoteüs weigert. Hij drinkt het water zomaar. Dat is niet goed 

voor hem. Paulus kan snappen dat Timoteüs alles wil doen voor God. Timoteüs ziet in 

Efeze de vreselijke gevolgen van te veel wijn drinken. Ook Paulus weet er alles van: 

christenen herinneren zich de smaak van de heidense offerfeesten, wilde seksfeesten 

waarbij rauw vlees verslonden werd en waarbij heel veel wijn gedronken werd; ze 

hebben zich bekeerd tot God maar het is nog steeds zo verleidelijk om zich te laten 

vollopen met wijn; soms laten ze het gebeuren, ook al zijn ze christen; ze kunnen zich 

volgens Paulus maar beter vol laten lopen met de heilige Geest! niet met wijn maar met 

de heilige Geest (Efeziërs 5:18). Paulus snapt heel goed dat Timoteüs uit reactie 

helemaal geen wijn meer wil drinken. 

En toch schrijft hij aan Timoteüs: joh! doe een beetje wijn bij het water! want dat is beter 

voor je! 

Paulus geeft een goed voorbeeld van zorgzaamheid. 

Paulus spoort Timoteüs ertoe aan om zuiver te zijn in zijn optreden. Dat zie je in vers 1 

en 2 van hoofdstuk 5. Timoteüs moet er zich altijd bewust van zijn wie hij voor zich 

heeft. Als hij met een oudere te maken heeft, moet hij respectvol zijn want een oudere 

man kon zijn vader zijn en een oudere vrouw kon zijn moeder zijn. Daar hoort een 

bepaalde houding bij, een houding van respect. Een jongere man of vrouw kon z’n broer 

of zus zijn. Ga dan op die manier met hem of haar om. In al die verschillende contacten 

moet Timoteüs zuiver zijn! Hij mag geen misbruik maken van zijn positie. Zo spoort 

Paulus zijn zoon Timoteüs aan. 

Maar tegelijk remt Paulus hem bewust af. “Drink niet alleen maar water, doe er wat wijn 

bij”. Maak het niet te gek joh! Je moet wel goed voor jezelf zorgen! 

Dit is een voorbeeld om na te volgen. 
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Dan moet je elkaar wel kennen, juist ook in je kwetsbare punten. 

Hoe goed kennen ze jou? Laat je ook iets zien van je kwetsbaarheid zodat anderen er 

rekening mee kunnen houden? Als je jezelf verstopt achter je voordeur of achter een 

masker, dan gaat dat niet lukken. Maar als je door Gods genade tevoorschijn komt, 

kunnen er mooie dingen gebeuren. Als je geraakt wordt door iets wat hier gebeurt, druip 

niet geslagen af of ga niet verbitterd weg maar laat voor je bidden. Als je een gebedspunt 

hebt waar je graag voor gebeden wilt hebben maar het is in de dienst niet gebeurd, vraag 

dan naderhand om een persoonlijk gebed! Als je blij bent dat je in Gods genade mag 

leven, dan mag je daar ook voor laten danken; dat kan natuurlijk in de kerkdienst maar 

het kan ook naderhand. Kom tevoorschijn! Het wordt er allemaal veel mooier van! Maar 

hoe goed kennen ze jou eigenlijk? 

En omgekeerd: hoe goed ken jij anderen? Neem je de tijd om je te verdiepen in het leven 

van anderen? Probeer je iets te begrijpen van hun leven zodat je beter met hen om kunt 

gaan? Misschien staan ze er wel heel anders in dan jij, maar als je wat meer hoort over 

hun leven en over de manier waarop ze christen zijn, is het heel verrijkend! 

Da’s allemaal niet makkelijk! Maar denk je dat Timoteüs het spontaan leuk gevonden 

heeft dat Paulus zomaar over zijn zwakke maag schreef? Vast niet! En toch is het zo 

zorgzaam! Wat is het heerlijk als we zo met elkaar omgaan! Als je elkaar kent, echt kent. 

Als je tegen de één durft te zeggen: doe ’s wat! kom ’s van de bank af! moet je kijken 

hoeveel er te doen valt in het jeugdwerk! waar zijn de handjes om het werk op te pakken! 

En dat je tegen de ander zegt: maak het niet te gek! je moet wel goed voor jezelf zorgen! 

ik snap dat jij je handen vol hebt aan andere taken en daarom vraag ik van jou niks 

extra’s! 

Als je beseft dat de één anders in elkaar zit dan de ander en dat dus wat jij maar niks 

vindt (in de kerkdienst bijvoorbeeld) voor de ander juist broodnodig kan zijn om te 

geloven en te blijven geloven. 

Als we het zo doen, zijn we zorgzaam bezig. 

Paulus wil dat Timoteüs laat zien hoe je dat doet: zorgzaam zijn. 

Timoteüs moet de weduwen in Efeze eer bewijzen. Het is zijn taak om daarin een goed 

voorbeeld te zijn voor de gemeente. Hij moet het niet te gek maken en hij moet de 

gemeente ook niet meesleuren in een overspannen actiedrang. Die neiging heeft hij wel. 

Vandaar dat Paulus zo zorgzaam schrijft: “Drink niet alleen maar water, doe er wat wijn 

bij”. Maak het niet te gek. Dat is dus ook van toepassing bij de zorg voor weduwen. 

Paulus schrijft daarover in vers 3 tot 16. 

In de tijd van Paulus en Timoteüs trouwen vrouwen vaak met een man die een stuk 

ouder is dan zij. Het komt daardoor regelmatig voor dat een vrouw al heel jong weduwe 

wordt. Zulke jonge weduwen moet je niet zomaar als gemeente gaan ondersteunen, hoe 

pijnlijk het ook is dat ze al zo jong hun man moeten verliezen. Kijk eerst eens of ze 

familie hebben die voor hen kan zorgen. Misschien doen ze er ook beter aan om weer te 

trouwen. Maar laten ze daar wel voorzichtig mee zijn. Want een nieuw huwelijk kan 

ervoor zorgen dat je van Christus vervreemd raakt. Nou, dan kun je beter maar weduwe 

blijven. 

Zo dringt Paulus er bij Timoteüs op aan om zorgzaam te zijn voor weduwen. 

Laten ook wij zorgzaam zijn. 

Laten we oog hebben voor mannen en vrouwen die er alleen voor staan. Misschien 

redden ze het prima. Mooi. Maar misschien ook niet. Als je nooit vraagt hoe het gaat, zul 

je het ook nooit weten. Dat is echt wel iets voor de diakenen, om daar actief mee bezig te 

zijn. Maar niet alleen voor hen. Het is juist de bedoeling dat we met z’n allen zorgen 

voor mensen die er echt alleen voor staan. Alleen: maak het niet te gek. Of, zoals Paulus 

het schrijft aan Timoteüs: “Drink niet alleen maar water, doe er wat wijn bij”. 

En dan heeft Paulus het ook nog over de oudsten. 
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Hij schrijft in vers 17 tot 25 dat oudsten (of ouderlingen) eer moeten ontvangen, net als 

de weduwen. Oudsten die zich uitsloven moeten zelfs dubbel eer ontvangen. Maar stel 

dat een oudste misbruik maakt van die eer … Dan moet Timoteüs niet aan 

vriendjespolitiek doen! Hij moet goed nagaan of een beschuldiging terecht is. Je kunt 

nooit uitsluiten dat iemand uit wraakzucht een valse aanklacht indient tegen een oudste. 

Het moet echt duidelijk zijn dat de oudste fout zit. Als iedereen daarvan op de hoogte is 

dan moet iedereen er getuige van zijn dat die oudste terechtgewezen wordt. Timoteüs 

moet ook niet te snel roepen dat alles weer goed is. Hij moet niet te snel de handen op 

iemands hoofd leggen en zeggen: de zonden zijn je vergeven. Dat moet hij niet te snel 

doen! Als hij dat wel doet, kan hij de indruk wekken dat de zonde zo erg niet was. En dat 

is fout. Dan word je bezoedeld door de zonde van een ander. En dat moet niet. Je moet 

rein zijn. 

Er komen pijnlijke zaken aan de orde! 

Paulus houdt er serieus rekening mee dat een oudste (een ouderling) de fout in gaat; 

soms gaat het om iets kleins; soms is het iets van één keer; soms gaat het om iets 

ernstigs; soms is het iets van keer op keer. Volgens hem is bij sommigen direct duidelijk 

wat ze verkeerd doen; bij anderen komt dat pas na een hele tijd uit. Gelukkig voegt 

Paulus ook nog de positieve kant toe: sommige goede daden zijn direct duidelijk, en 

andere goede daden nu niet maar er komt een moment dat ze wel duidelijk worden. Daar 

ben ik blij mee, met deze aanvulling. Ik ben echt blij dat Paulus ook dat schrijft. Maar 

dat eerste blijft wel haken: een oudste die zijn ambt misbruikt; hij heeft slachtoffers 

gemaakt; er is heel veel kapot. Wat een ellende! 

En toch staat daar dat zinnetje: “Drink niet alleen maar water, doe er wat wijn bij”. 

Zonde moet je zonde noemen; wat goed is mag je goed noemen. Zo zorg je voor de 

ander. Maar vergeet daarbij jezelf niet. Zorg ook voor jezelf. (Ik zeg dat nu tegen jullie 

maar ik zeg het ook tegen mezelf). Vergeet jezelf niet! Je bent God niet! Je hoeft niet 

meer te doen dan je kunt. Volg op jouw manier Jezus Christus. Sta als bevrijd mens in 

het leven. Zo laat je zien wie God is, wie Hij wil zijn voor jou en voor ieder met wie 

contact hebt. 

God, wat bent U goed voor mij. Ik vertrouw op U! 

 

Amen! 


