
1 Corinthiërs10:31
…wat [gij] ook doet, doet het alles ter ere Gods…

Wanneer Paulus deze woorden spreekt, dan heeft hij het allereerst over eten en drinken en dat in het kader van
wat geoorloofd en nuttig is met het oog op de zwakken. Het gaat hem er dan om, dat je als christen een voorbeeld
bent in plaats van een aanstoot en een belemmering op de weg van iemands behoud.
Het gekozen tekstvers laat het licht evenwel op iets meer vallen dan alleen eten en drinken en geeft aan dat 'wat
je ook doet' in deze een bepalende factor is in het getuigenis naar buiten.
Heel opmerkelijk is het spreken van Paulus, met betrekking tot allereerst zichzelf, over het gevaar van het zoeken
van het eigen belang in alles wat we doen. Centraal dient volgens Paulus in heel - en laten we het maar direct
verder trekken dan alleen gericht op de Corinthiërs: ons 'doen' te zijn, het daarin gericht zijn op Gods eer!
Kortom, heb ik in alles wat ik doe de eer van God op het oog?

Die vraag kan ik voor u en jou natuurlijk niet beantwoorden. Maar als we eerlijk om ons heen kijken, dan moet
helaas worden vastgesteld dat de meeste mensen - jong en oud, niet-christen én zelfs christen - wat vaak alleen
blijken te gaan voor en vanuit het eigen belang. Het eigen IK.
Laten we ons beperken tot de christen: het begint al vaak met het voorstadium van 'doen'. Is God betrokken op
mijn doen en laten? Dat wil zeggen, is Hij het referentiepunt in de zin van 'Here wat wilt Gij dat ik doen zal?' Of
heb ik mijn eigen keuzes al bepaald en berekend? Het God de eer geven begint met het Hem betrekken in alles
vanaf het allereerste begin. Onwillekeurig moet ik hier denken aan het volk Israël in de woestijn op weg naar het
beloofde land: zij trokken op en legerden zich op het Woord des Heren, vertelt Gods Woord.

Beseffen we dat daarin, in het God bij en in alles betrekken, niet alleen het eren van God blijkt, maar uiteindelijk
ook de zegen van God verankerd ligt?
Daarom laten we ons niet door eigen belang en ambitie laten leiden in wat we doen (en laten), maar gaan voor
Gods eer!
Hij wil overal op en bij betrokken zijn en is de beste Gids en Leidsman.
Sowieso betrouwbaarder dan mijn eigen IK.
Niet voor niets dat al in het Oude Testament het advies wordt gegeven om je weg op de Here te wentelen.
Tegelijk wordt daaraan dan de garantie verbonden dat Hij het dan zal maken. En, onderstreept hier de psalmist
van Psalm 37 in vers 5, vertrouw op Hem (en dat met je hele hart!). En dat betekent: steun op je eigen inzicht
niet! Ken Hem in al uw wegen (Spreuken 3:5,6). Dan nu tot slot nog eens de vraag: heb ik in alles Gods eer op
het oog?

Gebed
Het U de eer geven lijkt zo eenvoudig Heer, maar dat doen in alles is een heel andere zaak. Zeker als het eigen
belang in geding is, blijkt dat dit een verloochenen van onszelf vraagt. Een van harte uitspreken 'wat wilt Gij' -
het IK van de troon. Laat ons juist dan de blik richten op U, Here Jezus, en Uw gehoorzaamheid aan het kruis.
Doe ons beseffen dat in het volgen hier van U - in alles - de zegen ligt. Om Jezus wil. Amen.


