
1 Corinthiërs 16:13
Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk!

Als dit tekstwoord van Paulus iets ademt, dan is het wel zorg voor de gemeente van Corinthe! Wie de moeite
neemt de brief aan de Corinthiërs door te lezen, zal wellicht tot de conclusie komen dat de zorg van Paulus
alleszins te begrijpen is. Er blijkt immers nogal het een en ander aan de hand in deze gemeente! Maar, is dit
tekstwoord tijdgebonden - dus louter gericht aan Corinthe? Laten we eerlijk zijn, de gemeente in onze tijd doet
niet onder voor die van Corinthe, wat heet, de gemeente van nu is er mogelijk zelfs nog slechter aan toe. Of je
daarbij dan naar bepaalde denominaties moet kijken? Ik geloof het niet! Paulus zou van onze tijd, als je kijkt naar
wat er zoal speelt op het kerkelijk erf, waarschijnlijk slapeloze nachten hebben gehad, gelooft u niet? Is het
daarom niet goed om ons persoonlijk dit tekstvers aan te trekken? Kwaad kan dat zeker niet!

Blijft waakzaam. Vragen we ons persoonlijk eens af of we dat (nog) zijn. Bent u dat? En wat houdt dat
‘waakzaam zijn’ dan in? Betrek het alleen maar eens op de wederkomst van Jezus Christus - gelooft u daar (nog)
in, in een spoedige wederkomst? Ben ik waakzaam in het licht daarvan met betrekking tot mijn eigen leven? Of
hoor ik tot de categorie die zelfverzekerd zegt: ‘eens behouden altijd behouden en dús: ik ben er sowieso bij als
Hij terugkomt…’! Kijk dan eens naar het persoonlijk geestelijk leven van Paulus zelf! Dan blijkt juist in deze
eerste brief aan de Corinthiërs hoe hij het waakzaam zijn toepast op ook zijn eigen leven en dat met juist het oog
op de wederkomst: … ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben,
wellicht zelf afgewezen te worden (1 Cor. 9:27)!

Staat in het geloof wat betekent dat voor u? Geen overbodige aanmaning, zou ik zeggen, in een tijd waarin - tot
vanaf de kansels - het Woord van God wat vaak niet meer wordt beleden maar veeleer wordt bevraagd! En dat
laatste zodanig, dat de rest van de zorgvolle aanmoediging door menigeen niet eens meer begrepen wordt: Weest
mannelijk, weest sterk!

Kunt u daar wat mee? Het heeft natuurlijk allerminst te maken met fysieke kracht, het gaat hier om geestelijke
kracht! Voorts weest krachtig in de Here en de sterkte van zijn macht (Ef. 6:10). Het ‘weest mannelijk’ heeft alles
van doen met geestelijke volwassenheid. En geestelijke volwassenheid staat niet los van geestelijke groei. En
geestelijke groei vraagt een wortelen in het Woord en een blijven in Hem, Jezus Christus – het vanuit liefde tot
Hem leven vanuit en naar zijn Woord. Dat maakt je geestelijk sterk.

Durven we te zeggen dat het tekstwoord, door Paulus aan de gemeente van Corinthe geschreven, ook ons toch
wel degelijk iets te zeggen heeft? Te beginnen met: Blijft waakzaam!

Gebed
Dank U Vader dat u zo betrokken op ons leven bent en wilt zijn - vol zorg. Dat we ons dat beseffen en we ons
Uw zorg geuit in het woord van Paulus aantrekken. Geef ons, juist in deze tijd, waakzaamheid en doe ons
(vast)staan in het geloof, mannelijk en sterk! Geest van God overtuig ons door en door van de noodzakelijkheid
daarvan. In Jezus naam, uit genade. Amen.


