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preek 21 november 2021 (Eeuwigheidszondag) 

thema Werken aan je toekomst 

tekst 1 Timoteüs 6:17-19 

liturgie:  

votum en groet Opwekking 334 (Heer, uw licht en uw liefde schijnen) 

samenvatting van Gods wet  

gebed DNP Psalm 115:4,5 (De HEER kijkt naar ons om, Hij doet 

ons goed) 

lezen 1 Timoteüs 6  

preek  

geloofsbelijdenis = Opwekking 347 (Ik geloof in God de Vader) 

herdenking overledenen Lied van Hans Mudde (Onze namen staan geschreven); 

melodie LvdK Gezang 273 (Heer, herinner U de namen) 

(collecte)  

gebed LvdK Gezang 103 (De heiligen, ons voorgegaan, hebben hier 

niets verworven; regel 1-8 solo; regel 9-12 allen) 

zegen  

 

De doden brengen God hun lofzang niet (DNP Psalm 115:5). 

Het staat in Psalm 115 maar ik vind het een heftig zinnetje. Ik had het opgegeven om 

samen te zingen en ik heb meegezongen maar ik vind het toch heftig. Mensen van wie ik 

gehouden heb en die nu gestorven zijn, doen dus niet meer mee, volgens Psalm 115. 

Maar klopt dat wel? In het boek Openbaring lees je immers dat ze juist wel meedoen. In 

Openbaring 7 bijvoorbeeld gaat het over een onafzienbare menigte die God vereert in de 

hemel, allemaal mensen die gestorven zijn maar die nog steeds God hun lofzang 

brengen. Hoe kan het dan dat dat in Psalm 115 wordt ontkend? Dat daar gezegd wordt: 

nee hoor, wie gestorven is doet niet meer mee met de lofzang. 

Het gaat in Psalm 115 over ons leven hier op aarde. 

Wie gestorven is, die hoor je hier op aarde niet meer. Zo iemand zingt hier op aarde niet 

meer mee. Maar laten wij die leven, dankbaar stilstaan bij wat onze God ons geeft. En 

laten wij die leven, onze dankbaarheid uitspreken en uitzingen. Het helpt dat we dat 

samen kunnen doen, wij die leven. 

Wij die leven, staan steeds voor keuzes. Paulus wil je helpen de goeie keuzes te maken. Hij 

roept je op om te werken aan je toekomst. Daarover gaat het in 1 Timoteüs 6. 

 

Stel je voor dat iemand een huis op het ijs bouwt. 

Het is weer eens een echte winter met weken achter elkaar strenge vorst; de grote 

rivieren vriezen dicht en vooral boven de uiterwaarden ligt een prachtige ijsvloer. Die 

ijsvloer is een mooie plek voor een huis: je hoeft het oppervlak niet meer te egaliseren! 

je hoeft hem niet te verstevigen! je hebt eindelijk ruimte genoeg! Iemand bouwt een huis 

op dat ijs. 

Dat is dom. 

Wie z’n huis op het ijs bouwt, denkt dat het altijd winter blijft. Je houdt er geen rekening 

mee dat het ooit nog weer lente wordt. Je zou het vreselijk vinden als het weer lente 

wordt want dan gaat je huis eraan, dat mooie huis dat je gebouwd hebt op het ijs. 

Zo dom zijn wij niet! Anderen misschien wel maar jij niet en ik ook niet! 

En toch … Een huis op het ijs bouwen, dat doen we niet. Maar we lopen wel het risico dat 

we vertrouwen op iets dat onzeker is. Dat is waar Paulus aandacht voor vraagt aan het eind 

van zijn brief voor Timoteüs. 
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Het is fijn als je rijk bent. 

Het is zo fijn als je alles kunt kopen wat je nodig hebt! Je gaat naar de supermarkt en 

daar laad je je karretje vol en je kunt zonder problemen afrekenen. Fijn toch! 

De kinderen hebben een nieuwe winterjas nodig of ze hebben alweer een gat in hun 

broek omdat ze gevallen zijn, en je hoeft niet te wachten tot het einde van de maand 

maar je kunt direct naar de winkel. Wat een zegen is dat! 

Ze komen bij je aan de deur en ze vragen je bijdrage voor een goed doel en je kunt 

zonder problemen wat geven. Dat doet je goed! 

Je hoeft tegen je studerende kinderen niet te zeggen: fijn dat je studeert maar ik kan je 

jammer genoeg niet ondersteunen; je moet maximaal lenen want ik kan je niks geven. 

Dat hoef je niet te zeggen. Je kinderen kunnen onbezorgd studeren want jij hebt er het 

geld voor. Da’s toch mooi?! 

Er zitten hier heel wat opa’s en oma’s in de kerk die het heerlijk vinden om af en toe hun 

kleinkinderen iets toe te stoppen: jonge kinderen een snoepje of een koekje, oudere 

kinderen misschien wel iets groters. Leuk dat je dat kunt doen. Daar word je blij van, 

zeker als je ziet hoe enthousiast je kleinkinderen zijn! 

Het is fijn als je rijk bent. 

Maar wees er niet afhankelijk van. 

Als je rijk bent, kun je hoogmoedig worden. Dan denk je dat je niemand nodig hebt. Dan 

ga je bevelen uitdelen. Dan wil jij beslissen hoe het gaat want jij hebt het geld. 

Als je rijk bent, kun je neer gaan kijken op wie arm is. Misschien denk je wel dat iemand 

die arm is, dom is, of lui, of allebei. 

Als je rijk bent, kun je je rijkdom kwijtraken. Je kunt nooit zeker zijn van je bezit. Het is 

kwetsbaar. Het kan kapot gaan; ze kunnen het van je stelen. Het wordt waardeloos en 

wat dan? Als je van je rijkdom afhankelijk bent, ben je niks meer als je rijkdom weg is. 

Dan is je leven weg, want de vloer onder je leven is weg. 

Je bent en blijft kwetsbaar. 

Juist dat kwetsbare ervaar ik heel sterk sinds de coronacrisis begon. Ik ben dankbaar 

voor tips om verspreiding van het virus zo goed mogelijk te voorkomen en ik besef dat 

God de kennis en de kunde daarvoor geeft aan de mensen die met die tips komen; al vind 

ik het ook moeilijk om me serieus aan de adviezen te houden; soms heb ik er geen zin; 

ben ik het zat; maar ik wil toch m’n best doen. Ik ben dankbaar dat vaccinatie mogelijk 

is en ik ervaar dat als een cadeau dat God ons geeft. Tegelijk weet ik dat geen enkel 

vaccin absolute bescherming biedt. Het virus kan toch nog toeslaan en ook jonge 

gezonde mensen hard raken. 

Laten we onze hoop stellen op God. 

Onze Heer Jezus Christus vond het heel belangrijk dat de mensen dat zouden doen. 

Tijdens zijn leven op aarde heeft Hij het er regelmatig over gehad. Hij kwam een keer 

met het verhaal over een man die een enorme oogst binnenhaalde en daarom extra 

schuren bijbouwde zodat hij alles goed kon opslaan; die man was ervan overtuigd dat hij 

het helemaal gemaakt had; hij wist zeker dat hij jarenlang zou kunnen genieten van alles 

wat hij bereikt had; maar diezelfde nacht nog stierf hij (Luc. 12:15-21). Jezus 

veroordeelde daarmee natuurlijk niet dat je schuren bouwt maar Hij wilde de mensen 

duidelijk maken: je hebt je leven niet in eigen hand; denk niet dat jij het gemaakt hebt 

maar dank God voor wat je hebt want alles wat je hebt is te danken aan God die voor je 

zorgt! (Luc. 12:22-32). Paulus verwijst hiernaar en noemt het wijze woorden (1 Tim. 

6:3) waar hij graag aan herinnert. Laten we beseffen dat we van God afhankelijk zijn. 

En God? Hij is de levende God. 

Hij is zo royaal! Hij geeft je meer dan je nodig hebt zodat je ervan kunt genieten. Wat 

God je geeft, neem dat maar dankbaar aan. Geniet er maar van. 
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Dat is wat Paulus aan Timoteüs schrijft in vers 17: Draag de rijken van deze wereld op niet 

hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers als rijkdom te stellen, maar op God, 

die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. 

 

Dat vind ik zo mooi van God! Je mag genieten van wat God je geeft. 

Daarna komt Paulus met allerlei aanwijzingen over goed doen. Misschien voelt dat 

ongeveer zo: als je veel krijgt moet je ook veel geven. Direct een verplichting: je krijgt 

veel van God maar denk erom dat je daar iets goeds mee doet voor een ander. Maar zo 

zit het niet. Het begint bij genieten, niet van je rijkdom maar van God die je rijk maakt. 

Dat geeft zo’n ruimte in je leven! 

Als je hoofd niet vol zit van eigen dingen waar je je zorgen over maakt, heb je in je 

hoofd ruimte om over anderen na te denken. 

Als je hart niet hoeft te huilen om je eigen situatie die afschuwelijk is, kun je je hart 

openstellen voor mensen om je heen. 

Als je lijf niet zwaar voelt van de ellende die je overkomt, kun je actief worden voor 

mensen in ellendige omstandigheden. 

Dan kun je je werk goed doen. 

Je betaalde baan, je eigen bedrijf, je werk als vrijwilliger, je werk in huis, dat je naar 

school gaat ... Daar gaat het over. Doe daar maar je best voor. 

Dat is gemakkelijk als je hobby je werk is. Ook dan kan je werk je soms zwaar vallen, 

maar toch: wie plezier heeft in zijn werk, is een gezegend mens. 

Als het werk niet goed bij je past wordt het moeilijk. Als je te maken hebt met een 

moeilijke werksfeer, als je niet tot je recht komt in het bedrijf, als het op school maar niet 

wil lukken, als je de verkeerde studie hebt gekozen ... Dan wordt het moeilijk om je werk 

goed te doen. En het geeft ook veel verdriet als je geen werk hebt, als je ontslagen bent, 

als je ziek bent, als je aan de kant staat, als je je nutteloos voelt. Ga dan niet teleurgesteld 

bij God weg, maar vraag om zijn zegen; staar je niet blind op wat je niet hebt maar 

ontdek wat Hij je geeft en probeer daar dan van te genieten, misschien wel zoals die 

vrouw die de hele dag op bed moest liggen omdat ze doodziek was maar die voor een 

heel groot raam lag en in de tuin de bloemen zag en de vlinders zag en de vogels zag en 

daar van genoot en God ervoor dankte en haar dankbaarheid deelde met haar man die 

verdrietig was omdat zij zo ziek was maar door haar toch weer God kon danken voor het 

leven. 

Dan geniet je ervan om te delen met anderen. 

Dan leef je met elkaar mee en dan laat je elkaar toe in de dingen die je blij maken en in 

de dingen waar je je zorgen over maakt of die voor jou een diep verdriet betekenen. 

Dat geeft zo’n energie! En die kun je weer mooi gebruiken om royaal te zijn tegenover 

mensen die wat verder van je afstaan. 

Dan ben je hartelijk, niet alleen voor je vriendjes (want dat doet iedereen) maar voor 

mensen die God op je weg zet: je medemensen; mensen die anders zijn dan jij (ander 

uiterlijk, andere kleren, andere taal, andere overtuiging) en toch: medemensen. 

Dan word je royaal met je geld, royaal met je tijd. Dan onderzoek je bijvoorbeeld eerlijk 

of je ruimte in huis hebt voor een statushouder die eindeloos in het AZC zit en geen 

perspectief heeft op eigen woonruimte; dan bespreek je dat met anderen; en als je 

ontdekt dat je die ruimte hebt dan maak je die ruimte vrij. 

Dat is wat Paulus aan Timoteüs schrijft in vers 18: Draag de rijken van deze wereld op om 

goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. 

 

Direct daar achteraan schrijft Paulus in vers 19: Zo leggen de rijken van deze wereld een 

stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven. 

Paulus stimuleert je om op God te vertrouwen en je werk goed te doen. Hij noemt dat 
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een goeie investering. Als je aarzelt waarin je je geld gaat beleggen, ga dan beleggen in 

geloofsvertrouwen en in delen met anderen. Dat is een geweldige investering die zichzelf 

royaal terugverdient. Daarmee werk je echt aan je toekomst: je mag eeuwig leven op de 

nieuwe aarde samen met de levende God die nu al zo royaal is. 

Je wordt dus aan het werk gezet en je hebt er ook wat aan. Niet dat God alles wat je doet 

even waardevol vindt. 

Om sommige dingen die je doet, moet Hij misschien wel liefdevol glimlachen. Sommige 

acties van jou bekijkt Hij misschien wel hoofdschuddend. En soms kan Hij echt boos 

worden om wat je uitvreet. 

Maar Hij neemt je werk en Hij heiligt het: door zijn Geest wordt je werk waardevol. 

Stel je vertrouwen niet op je hartelijkheid of op je ijver! Nee: stel je vertrouwen op de 

levende God die je helemaal vervult van zijn Geest en je royaal voorziet van ijver en van 

hartelijkheid en van alles wat je nodig hebt om te kunnen functioneren. En het mooiste 

geschenk dat God je geeft, dat is het eeuwige leven. 

Alle eer aan God! 

 

Amen! 

 

 


