
2 Corinthiërs 2:1
Want wij zijn niet als zovelen, die winst maken uit het woord van God,

maar wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen,
 ja, op gezag van God en voor Gods aangezicht.

De Griekse grondtekst is nog net iets minder vriendelijk dan de vertaling doet vermoeden. Dan blijkt Paulus niet te
spreken over ‘winst maken uit het woord van God’, of, zoals de NBV aangeeft een ‘willen verdienen aan het woord
van God’, maar spreekt hij over een ‘aanlengen van wijn met water’. Het accent ligt dan op wat aan de ‘winst’
voorafgaat…

We kennen de uitdrukking wel: ‘water bij de wijn doen’.  Deze uitdrukking heeft bij ons al lang niet meer een
negatieve (bij)klank. Nee, eerder wordt het tegenwoordig zelfs als iets positiefs gezien: het gaat om het komen tot
een ‘compromis’ en dan moet je wel eens inleveren op wat je ‘dierbaar’ is. Je wilt graag iedereen te vriend (houden).
De Griekse grondtekst gebruikt evenwel een begrip (afgeleid van het werkwoord kapèleuō) dat duidelijk een uiterst
negatieve lading heeft. Het werkwoord doelt namelijk op een uiteindelijk bederven van de wijn, in dit geval het
Woord. Het Woord verwatert. Wat inhoudt, dat in een dergelijk geval degene die het Woord brengt, het Woord
‘aanpast’ aan de ‘smaak’ van de hoorders en dat om zelf in de smaak te vallen! Niet meer de Waarheid van God staat
centraal, maar de persoon van de prediker - hij wordt daardoor een ‘broodheer’. Het Woord wordt ‘goedkoop’ ten
koste van de waarheid, om het gehoor te kietelen! Het verwateren van het Woord houdt in, dat er in de verkondiging
van het Woord aan het Woord (zelfs bewust) oneigen elementen worden toegevoegd. In de tijd van Paulus elementen
vanuit het Judaïsme of het heidendom. Het ‘bederven’ van het Woord heeft onherroepelijk gevolgen! De hoorders
missen immers Gods Waarheid en komen op een verkeerd spoor.  Een spoor dat niet tot God leidt, maar bij Hem
vandaan! Dat degene die het Woord zo verwatert het eigen belang voorop stelt, is een kwalijke zaak, maar nog
kwalijker is het resultaat. Het kan het doel doen missen! Geen winst, maar verlies en dat uiteindelijk voor zowel de
prediker als de hoorder!

Wat was het ‘zuivere doel’ voor Paulus? Dat de hoorder gewonnen werd voor Christus. Een dergelijke boodschap
was een ‘spreken in Christus’ en dat ‘voor Gods aangezicht’. Jezus Christus was het thema en het hart van zijn
boodschap! Zoals bij Jezus zelf (Joh. 6:60vv), is het zo gebrachte Woord confronterend - je kiest voor Hem, of je
haakt af.

Staan niet te veel predikers ook vandaag, met de rug naar God gekeerd, een boodschap te verkondigen waarin de
naam van de Zoon van God, Jezus Christus, vaak niet eens meer voorkomt. Een boodschap aangelengd met het
(morele) gedachtegoed van de wereld. Een aan de gemiddelde hoorder aangepaste boodschap. Grijs, en niet
zwart/wit. Weet, dat een dergelijke boodschap uiteindelijk niet tot Het Leven leidt, maar naar de dood. Er is maar één
weg tot behoud: Jezus Christus. Kijk daarom Gods kant uit, naar het kruis en buig daar. Dat alleen is klare wijn!

Gebed
Juist in deze tijd is het zaaks Vader alert te zijn als het gaat om de verkondiging van en de omgang met Uw Woord.
Geef aan Uw kinderen onderscheid van geesten en een besef dat de liefde voor U Drie-enig God, zoals U Zoon zei,
onherroepelijk gekoppeld is aan gehoorzaamheid aan Uw Woord en geboden. Doe ons wortelen in Uw Woord en dat
tegen de toenemende stroom in van hen die Uw Woord ondergeschikt wensen te maken aan eigen ideeën. Heer, zoals
de profeet Amos heeft voorzegd voor de eindtijd, is er honger naar het Woord. Doe ons met heel ons wezen
verlangen naar louter klare wijn. Amen.


