Tevreden
Nic Falcon zingt het lied We know time. ‘Ik wil met jou leven zoals we dat het liefste willen.’
Tijdens het lied vraag ik mezelf af, ben ik tevreden met hoe ik mijn leven indeel?
De lezing van vandaag is genomen uit de eerste brief aan Timoteus. Hoofdstuk 6, vanaf vers
6.
Paulus komt toe aan het einde van zijn brief aan Timoteus, een jonge kerkleider. Zijn
slotwoorden van wijsheid en zijn praktische advies, zijn ook op ons van toepassing. Hij spreekt
over tevredenheid. Wat stemt jou tevreden? Kun je dat makkelijk vinden, of ontglipt het je tot
nu toe steeds?
Paulus’ zinnen over geldzucht kunnen op ons overkomen als nogal ongepast in onze cultuur.
Welke waarden zijn belangrijk in jóuw leven? Op welke manier probeer ik Christus’ waarden te
volgen?
Luister nogmaals naar Paulus. Deze keer zou je speciaal kunnen letten op de waarden die hij
benadrukt om een gebalanceerd spiritueel leven te bereiken: rechtvaardigheid, vroomheid,
geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Lijken dit onmogelijke doelen?
Richt je tot de Heer en vertel hem welke onderwerpen bij je gebed naar voren zijn gekomen.
Vertel Hem wat je werkelijk verlangt. Vraag Hem om je de weg te laten zien. Luister naar Hem.
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