Schriftlezing: Fil. 4:10-23 Tekst: Fil. 4:11b-13
Thema: Tevreden Zingen: Ps. 65:1 en 9, Ps. 33:10
Ps. 147:3 en 6, Ps. 84:3 en 6, Ps. 68:10
Hoofdpunten van de preek
Tevreden
Paulus is ‘vergenoegd,’ tevreden met de
omstandigheden waarin hij zich bevindt. Een mooi
woord om op deze dankdag naast ons leven te
leggen.
Paulus leent het woord ‘tevreden’ uit de economie
(autarkie): zelfvoorziening. Dat Paulus dit volstrekt
gelovig duidt blijkt uit het gevolg (4:13). Tevreden
betekent dat Paulus niet opgejaagd wordt door zijn
nood of door de prikkels van het goede leven.
Ontevredenheid is daarentegen een werk van het
vlees en wordt gevoed door de duivel. In het paradijs
zien we hoe hij te werk ging door Adam en Eva
ontevreden te maken met de plek die ze hadden.
In alle omstandigheden
Paulus laat weten: ik ben tevreden in de
omstandigheden waarin ik verkeer. Hij aanvaardt wat
zijn hemelse Vader hem toeschikt en de weg die hij
moet gaan.
In 4:12 doet hij daarover een boekje open.
Levensecht: Paulus zegt dit niet vanuit een
comfortabele positie, maar vanuit de gevangenis met
de dood voor ogen (Fil. 1:12, 21).
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Tevreden zijn in alle omstandigheden is wat anders
dan danken om alles wat je kan meemaken. Wel:
dankt God in alles, maar niet dankt God om alles.
Leren
Tevreden zijn was iets van het paradijs en is nu een
vrucht die de Heilige Geest werkt en we in het geloof
danken aan de Heere Jezus die de verzoekingen
van brood, macht en eer heeft afgeslagen.
Paulus heeft geleerd om tevreden te zijn. Ook
Paulus moest dit leren, daarin staat hij dichtbij ons.
Geen gemakkelijke leerschool als we bijvoorbeeld
kijken naar 2 Kor. 12:9vv.
Leren = leren door ervaring, praktijkonderwijs. Jezus:
neem mijn juk op u en leert van Mij… (Matth. 11:29)
Ook de Zoon moest gehoorzaamheid leren uit
hetgeen Hij geleden heeft (Hebr. 5:8).
Christus’ kracht
Verbonden aan Christus, kan ook een christen alle
omstandigheden aan. Ik vermag alle dingen…
Heerlijke bevrijding van de zucht naar meer, of het
geklaag over minder. Zelfs ziekte en zorg mogen dan
in een ander licht komen te staan.
Door Hem… Leven door de kracht die Christus geeft,
is zoals een dynamo die het lichtje van een fiets doet
branden. Tevreden leven is afhankelijk leven. Dat is
dankbaarheid.

