
1 Timotheüs 4:16
Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen;

want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die u horen, behouden.

De geladenheid van dit advies van Paulus - aan allereerst Timotheüs - heeft naar alle waarschijnlijk van doen met
het begin van de perikoop, vers 1 e.v.: Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen
afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen  enz.! De tweeledige
oproep in het voor deze week gekozen tekstvers lijkt dit alleszins te bevestigen: Zie toe op uzelf en op de leer…
Immers, vooral het laatste - de leer - is in vers 1 en volgend in het geding. Belangrijk is dan de houding in dat
alles, terwijl 'volharden' daarbij van cruciaal belang is.

Dat het advies niet alleen aan Timotheüs  gericht mag heten, wordt onderstreept door het spreken van de Geest in
dit verband over het 'in latere tijden'. Sowieso wordt in het Nieuwe Testament ook elders voor de in vers 1
genoemde zaken zodanig gewaarschuwd, dat het advies van Paulus als voor ieder christen geldend moet worden
beschouwd. Dit te meer als we het 'in latere tijden' toespitsen op het begrip 'eindtijd'.

In dat kader is hetgeen dat volgt op het nevenschikkend voegwoord 'want' in de voor deze week gekozen tekst
ook voor ons van het grootste belang! Namelijk, dat niets minder dan het behoud hier in het geding is! We
(kunnen) weten dat het tegenovergestelde van behoud een verloren gaan is. Toezien op jezelf en de leer, dus hoe
allereerst jij in die leer staat (lees: het Woord  leeft!), staat in onmiddellijke relatie tot behouden worden of,
verloren gaan…! Zie ik toe op mezelf en op de leer? Een toch zeker in onze tijd uitermate actuele en van daaruit
niet overbodige vraag! Hoe gemakkelijk blijkt juist in deze tijd menig christen slachtoffer te kunnen worden van
wat Gods Geest door middel van Paulus aan Timotheüs duidelijk maakte. Afval lijkt troef, dwaalgeesten talloos
en leringen van boze geesten manifesteren zich als virussen in de digitale wereld. Hoe nodig is evenals in die
wereld het belang van het alert, waarschuwing, in ook het christenleven. Pas op voor 'trojan horses' verborgen in
menige preek. Kijk uit voor geestelijke 'hackers' die wat graag Gods Woord bevragen en loslaten. Een geestelijk
virus is zo verspreid en het meest trieste, maar het de eindtijd kenmerkende fenomeen is, dat het zich verspreid
via kanalen en bronnen waarvan je het niet zou verwachten. Bronnen die aanvankelijk voor evangelisch
betrouwbaar doorgingen…
Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat… Je digitale bronnen kun je beschermen met daartoe ontwikkelde
programma's, geestelijk kun je jezelf beschermen door te wortelen in Gods Woord en door God de Vader te
vragen om de gave van het onderscheid van geesten. Zie toe op uzelf en op de leer - het gaat om je behoud!
Chrash niet, vandaar dit alert!

Gebed
Dank Hemelse Vader voor Uw Woord. Het Woord ten leven, behoud. Dank dat U ons op het oog hebt en door
Uw Geest duidelijk waarschuwt en aanmaant en dat juist met het oog op Uw verlangen naar ons behoud. Geef
ons Heer de gave van onderscheiding van geesten juist in deze tijd zodat we leven naar Uw wil - toeziend op
onszelf en de leer. In Jezus naam, amen.


