
Leven in Godsvrucht

Een woordstudie

— door Raymond R. Hausoul —

‘Godsvrucht’! Wie bekend is met de nieuwtestamentische boeken, denkt bij
dit begrip meteen aan de pastorale brieven, met name aan de eerste brief
aan Timotheiis.‘ ‘Godsvrucht’ is een Nederlandse vertaling van het zelfstan-
dig naamwoord eusebeia, dat vijfiien keer voorkomt in het Nieuwe Testa-
ment. Tien keer staat het in de pastorale brieven, waarvan acht keer in de
eerste brief aan Timotheijs (1 Tim. 2:2; 3:16; 4:7-8; 6:3,5-6,11; 2 Tim. 3:15; Tit.
1:1). De overige vijf keer vinden we het in teksten die in relatie staan met de
apostel Petrus: vier keer in de tweede Petrusbrief (2 Petr. 1:3,6-7; 3:11) en één
keer in Handelingen, als Petrus aan het woord is (3:12).

Daarnaast vinden we het werkwoord eusebed nog in 1 TiI1'10t€fiS 5:4 en het
adjectief eusebds in 2 Timoteiis 3:12 en Titus 2:12. Wat is echter de betekenis
van dit begrip? Aan Wat denken de Bijbelschrijvers als ze het hanteren? In dit
artikel willen we nader stilstaan bij die vraag en reflecteren over de betekenis
van godsvrucht voor een christen.

Zoektocht naar een theologisch kader
A1 komt eusebeia veel voor in de eerste brief aan Timothefis, toch is de bete-
kenis niet direct duidelijk.‘ Dat blijkt a1 uit de Nederlandse vertalingen van
het begrip: ‘vroomheid’ (NBV, NB, vgl. WV, Vg: pietas), ‘toewijding’ (vgl.
GNB), ‘godsvrucht’ (HSV, NBG) en ‘godzaligheid’ (SV). Het Nederlandse
‘vroom’ betekent oorspronkelijk zoveel als: braaf, flink, dapper, nuttig, goed,
gedisciplineerd, eerlijk en onschuldig. Maar Wat bedoelen de nieuwtestamen-
tische schrijvers eigenlijk als ze eusebeia gebruiken?
In het verleden dachten met name Duitse onderzoekers dat eusebeia verwees
naar de algemene moraliteit die in de christenheid ontstond toen de vroege
kerk minder nadruk begon te leggen op het belang van een geestvervuld
1even.1 Volgens Martin Dibelius en I-Ians Conzelmann accentueerde het de
vredevolle relatie die er, na het uitblijven van de wederkomst, ontstond tussen
de christenen en de wereld rondom hen. Een basis voor die uitleg vonden ze
terug in I Tim. 2:1-2: ‘Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden
wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen Worden uit-
gesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en onge-
stoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid.“ Een diepere theolo-
gische betekenis ontbrak in de verklaringen die deze Duitse uitleggers aan
eusebeia gaven. Werner Foerster wees echter nadrukkelijk op het belang van
die theologische achtergrond, door naast I Tim. 2:1-2 ook te verwijzen naar
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5:4: ‘Als een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, moeten die godvruch-
tig voor haar huishouding zorgen. Z0 betalen ze hun voorouders terug, en dat
is God welgevallig.’ De godsvrucht waarover Paulus in de eerste Timotheiis-
brief sprak, stond niet los van het christelijke geloofsleven, maar was er theo-
logisch in verankerd. ‘Godsvrucht’ werd daarmee vanuit de pastorale brieven
opgevat als een synoniem voor de goede christelijke geloofswandel die het
Nieuwe Testament aanmoedigdefi

Achtergrond en context in de Griekse en Romeinse wereld
In dit alles was eusebeia een begrip dat de nieuwtestamentische schrijvers ont-
leenden aan de wereld van het Hellenisme. Binnen het Hellenisme verwees
deze term voornamelijk naar de karakterdeugden en de levenshouding die de
maatschappij verwachtte van bepaalde personen, zoals ouderen, familieleden
en heersers of koningen. Vanuit dit historisch vlak dachten de meeste nieuw-
testamentici bij eusebeia meteen aan de ethiek van het I—Iel1enisme.6 Het
begrip verwees dan vooral naar algemeen respect voor de sociale orde, waarop
het familiaire, maatschappelijke en onderlinge leven berustte?
Daarnaast had eusebeia ook een religieuze betekenis en gaf vorm aan de eer-
bied en het respect voor de hoogverheven status van de goden, de verering
van de cultus en het ontzag voor de ‘excellente’ goddelijke verordeningen die
het ethisch-culturele leven van het volk weer bepaaldenf‘ Op die manier stond
het algemene respect voor de sociale orde onder de zorg van de godenfi
In de Romeinse samenleving speelde het begrip ook een belangrijke rol. A1 in
het jaar 193 v.Chr. beweerde de magistraat of praetor, Marcus Valerius, in een
brief aan Teos, dat door de eusebeia van zijn volk, de gunst van de goden naar
de Romeinen uitging.‘° Door wetgeving van keizer Augustus kwam er later in
het Romeinse rijk een zekere nadruk te liggen op de eusebeia, die hij in het
Latijn typeerde als pietas. De keizer verwachtte deze pietas van het volk ten
opzichte van hemzelf als opperste gezag in het rijk en tegenover zijn gezin."
De pietas vond ook vermelding op het gouden schild (clupeus virtutum) dat
Augustus 27 v.Chr. van de senaat ontving. Dit schild roemt de keizer voor zijn
karakteristieke deugden van moed, zachtheid, rechtvaardigheid en: pietatis
(§34.6).“ Later werd dit schild op verschillende munten en monumenten in
het Romeinse rijk afgebeeld.“ De Griekse editie van de Res Gestae parafraseert
hierbij pietas met eusebeia.“ Volgens Flavius Iosephus is eusebeia daarbij de
bron van de drie andere kardinale deugden die over de keizer Worden ver-
meld.“ De Griekse filosoof Philo van Alexandrié sluit hierbij aan door de
voorliefde van de keizer voor dit begrip indirect te onderbouwen vanuit de
gedachte dat eusebeia nauw in relatie staat met Gods gebod om de ouders te
respecteren.“

loods-christelijke achtergrond en context
Binnen de Septuaginta komt het zelfstandig naamwoord eusebeia maar liefst
57 keer voor. Het meest frequent gebeurt dat in 4 Makkabeeén: 46 keer.” In
de canonieke boeken komt eusebeia daarentegen slechts vier keer voor (Spr.
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1:7; 13:11; ]es. 11:2; 33:6). Die ontdekking zorgde er na de jaren zeventig van de
twintigste eeuw voor dat er een nieuwe deur openging in het onderzoek naar
de betekenis van het begrip in het Nieuwe Testament. Z0 interpreteerde
Ceslas Spicq het woord als een verwijzing naar een leven dat zich volkomen
toevvijdt aan de ene ware God.“ Die toewijding uitte zich volgens hem vooral
in de aanbidding van en gehoorzaamheid aan deze ene God. Een leven in
godsvrucht, zoals de nieuwtestamentische schrijvers dat voor ogen zagen, zou
dan overeenkomen met een leven in respect voor Ihwh, of in de vrees voor
Ihwh, zoals het Oude Testament dat a1 stimuleerde. Die gedachte vindt onder-
steuning vanuit de Septuaginta, waar eusebeia in de canonieke boeken telkens
de vertaling is van het Hebreeuwse ‘vrees voor Ihwh’ (Spr. 1:7; Ies. 11:2; 33:6).
De enige uitzondering is Spreuken 13:11, waar het geen vertaling, maar een
toevoeging is aan de tekst. Voor de Griekse vertalers van de Hebreeuwse tekst
was de godsvruchtige de rechtvaardige, de tsaddiq, die Wandelde met God
(Spr. 12:12; Ies. 24:16; 26:7). Ook Handelingen hanteert ‘godsvrucht’ op die
vvijze in het verhaal van Cornelius, de rechtvaardige die toegevvijd aan God
leefde (1o:2,7; vgl. 10:35; 2 Petr. 2:9).
Wie een leven in godsvrucht leeft, leidt in deze wereld een leven dat volledig
in overeenstemming is met de kern van het christelijke ge1oof.‘9 Philip
Towner heeft er dan ook geen moeite mee om in het volmaakte leven in gods-
vrucht, waarover de pastorale brieven spreken, een terugwijzing te zien naar
het volmaakte leven dat Iezus Christus op aarde leefde." Dat laatste vindt
ondersteuning in verschillende Bijbelteksten (1 Tim. 3:16; Tit. 1:16; 2:12). Wie
zich hiervan afl<eert en deze godsvrucht verwerpt, wordt getypeerd als iemand
die niet-godsvruchtig (a-sebeia) is — waannee erop wordt gewezen dat de per-
soon los van God leeft en dus god-loos is (Rom. 1:18; 11:26; 2 Tim. 2:16; Tit.
2:12; vgl. Iud. 1115,18; 2 Petr. 2:5-6).

Geijkte term van dwaalleraren?
Zoals aan het begin van dit artikel vermeldt, vinden we eusebeia verschillende
keren terug in de eerste pastorale brief aan Timotheus. Het veelvuldig
gebruik van de term valt er sterk in op. Meerdere auteurs, die vasthouden aan
het paulinisch auteurschap van de pastorale brieven, wijzen op het uitzonder-
lijke hiervan en stellen zich de vraag of er een diepere reden te noemen is
voor het feit dat de apostel Paulus ervoor kiest om specifiek in deze brief deze
term volop te gebruiken. Philip Towner doet een poging tot verklaring. Hi)
oppert de mogelijkheid dat eusebeia in de vroege kerk voornamelijk ingang
vond, doordat tegenstanders dit begrip tegenover de hoofdstroom van de
christenen handhaafden.“ Daarrnee probeerden ze aan te duiden dat niet de
volgelingen van Paulus, maar juist zij de ware godsvrucht voorleefden. In zijn
eerste brief aan Timotheiis keert de Paulus zich dan krachtig tegen die uit-
spraak.
In zijn latere commentaar komt Philip Towner terug op zijn woorden en stelt
hij dat er vanuit de pastorale brieven geen duidelijke aanwijzingen te vinden
zijn die erop wijzen dat eusebeia een kernwoord is van de dwaalleraars.“ Die
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conclusie past bij de observatie dat de schrijver zich in de pastorale brieven
nergens kritisch uit over de godsvrucht van de tegenstanders.“ Het enige dat
de auteur doet, is pretenderen dat de godsvrucht bi) de tegenstanders enkel
aan de buitenkant aanwezig is (1 Tim. 6: 5; 2 Tim. 3:5). Voor het bestrijden van
de tegenstanders, gebruikt de schrijver eusebeia niet.“ Voorzichtigheid voor
een te snelle conclusie lijkt mij hierbij echter geboden.

Eusebeia en de stad Efeze
Hoewel een onderbouvving ontbreekt voor de stelling dat eusebeia zich ont-
leent aan het spreken van de dwaalleraars, stelt Philip Towner wel dat het
mogelijk is dat Paulus het begrip ontleent aan de joods-hellenistische context
en daaraan een eigen invulling geeft binnen de christelijke context.“ George
Knight voegt toe dat eusebeia ook ontleend kan zijn aan Lucas’ uitdmkking
‘Godvereerders’ (sebomenoi ton theon; zie Hand. 13:43,5o; 16:14; 17:4,17; I8:
7,13; 19:27)?“ Het is dan rnogelijk dat de schrijver van het Bijbelboek Han-
delingen de apostel Paulus in het gebruik van eusebeia beinvloedde.” Toch
verl<laart dat laatste onvoldoende waarom Paulus eusebeia dan enkel reserveert
voor de pastorale brieven.
Towner relateert om die reden het begrip eusebeia aan de oude stad Efeze,
waar Timotheiis zich volgens de brief zelf bevond, toen hij deze ontving (1
Tim. 113).“ Die keuze is interessant, omdat ook Handelingen het werkwoord
sebo in hoofdstuk 19 verbindt met de tempel van de godin Artemis die zoge-
naamd door de hele wereld zou Worden vereerd (Hand. 19:27). In Efeze zou
het begrip ‘godsvrucht’ in relatie hebben gestaan met de ware verering van de
godin Artemis, die in deze plaats grote erkenning genoot.*9 Z0 verbindt een
inscriptie in Efeze uit 104 na Chr. ideeén over eusebeia en ‘openbaring’ met
elkaar bij de ‘verering van de meest verheven godin Artemis’ (IvEph 27.344-
345).3° Ook tonen historische onderzoeken aan dat in de eerste eeuw na
Christus de bewakers van de mysterién van Artemis deel uitmaakten van het
stadsbestuur en eusebeia werden genoemd (IvEph 1008).?‘
Deze gegevens kunnen verklaren waarom Paulus in de eerste pastorale brief
aan zijn pupil Timotheus eusebeia zo veelvuldig in zijn brief gebruilct. I-Iij ont-
leende het eenvoudigweg aan de omgeving en stad waarin Timotheiis func-
tioneerde. Door zichzelf aan te duiden als verwerkelijkers van de ware ease-
beia, probeerden zijn tegenstanders tussen de stellingnames van Paulus een
spie te duwen. Dat lukte hen aardig, waarbij ze echter een kunstrnatige schei-
ding aanbrachten tussen de geloofsinhoud en de geloofswandel (1 Tim. 6:5; 2
Tim. 3:5).

De strijd om de ware godsvrucht
De dwaalleraars pretenderen dat niet de paulinische christenen, maar zij de
ware vorm van de ‘godsvrucht’ volbrachten. Hun wandel was volgens eigen
maatstaven een wandel van toevvijding aan God. Paulus verwerpt dat idee
door deze lieden te typeren als religieuze fanatici die enkel een uiterlijke
vorm van ‘godsvrucht’ bezitten, maar de essentie van de ware ‘godsvrucht’ in
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hun leven verwerpen (2 Tim. 3:5; 2:16). In alle duidelijkheid tekent hi) Timo-
theiis - en via hem de gemeente, Waarin Timotheus verblijft — voor ogen Wat
de ware godsvrucht is die God zoekt. Hi) ontleent daarmee het woord eusebeia
aan de context van de omgeving en plaatst het in een nieuwe christelijke con-
text (1 Tim. 6:5; 2 Tim. 3:5).“ Door dat te doen, maakt hi) zi)n toehoorders
duidelijk dat de eusebeia, zoals de christen die ziet, scherp te onderscheiden is
van de eusebeia, zoals de heidenen dat zien. De ware godsvrucht van het chris-
teli)l<e geloof bestaat uit een leven dat evenveel oog heeft voor de orthodoxie
als voor de orthopraxis (vgl. 1 Tim. 1:5-8; 3:15-16; 4:1-3,6,11-12,13-14,15-16). Bei-
de elementen horen onlosmakelijk bi) elkaar en mogen niet — zoals de tegen-
standers pretenderen - uiteen worden gerukt.” Het meest verheven voorbeeld
dat de apostel, ter ondersteuning van zijn leer, kan aanvoeren, is Iezus
Christus zelf. Wie waarlijk godsvruchtig leeft, kenmerkt zich door een alom-
vattend leven dat overeenstemt met ]ezus’ eigen volmaakte leven op aarde.
Dat is de inhoud van de ware godsvrucht. Dit voorbeeld van het godsvruchti-
ge leven van de Messias vormt de climax van deze eerste pastorale brief aan
Timothetis (1 Tim. 3:16). Radicaal tegenover deze godsvrucht van de Heer
Iezus staat het goddeloze leven van de valse godsvrucht, waarvan het christe-
lijke geloof niets wenst te weten (4:1-5).
Ook in de tweede brief aan Timotheus komt nog eens expliciet het leven vol-
gens de godsvrucht naar voren. De auteur wi)st erop dat wie voor deze ware
godsvruchtige wandel kiest, zich er niet over hoeft te verbazen dat hi) of zi) te
maken kri)gt met strijd. Die strijd mag geen reden tot argwaan of twijfel zi)n.
Het vormt geen reden om de geloofsinhoud los te maken van de geloofswan-
del. Duidelijk stelt de schrijver dat iedereen die een godsvnichtig leven wil
leven, vervolging zal meemaken (2 Tim. 3:12). Voor de gelovigen in Efeze
geldt dat evenzeer als voor Paulus. Voordat de apostel tot deze conclusie
komt, beschrijft hi) Timotheus Wat er in zijn eigen leven zich aan moeilijke
momenten heeft afgespeeld (2 Tim. 3:11). Strijd is geen vreemde eend in de
bi)t in het leven van de rechtvaardige, het is een bewi)s dat de rechtvaardige
een godsvruchtig leven leidt. Waar deze strijd ontbreekt, dient men zich veel-
meer zorgen te maken dan waar de strijd present is.

Oproep tot Godsvrucht!
Paulus benadrukt in de pastorale brieven dat de ‘godsvrucht’ (eusebeia), zoals
de Heer Iezus die voorleefde, het doel is van elke gelovige. Hi) is de ware
godsvrucht (1 Tim. 3:16) en de godsvrucht die Hi) openbaart staat in scherp
contrast met hetgeen zijn tegenstanders beweren. Met ‘godsvrucht’ doelt de
apostel zodoende niet alleen op de persoonlijke houding van de christenen
tegenover God, maar ook op de houding van de gelovigen tegenover de over-
heid (1 Tim. 2:2), op hun houding tegenover de leidinggevende opzieners in
de gemeente en op de houding van de christelijke kinderen tegenover hun
ouders en van de christelijke ouders tegenover hun kinderen (1 Tim. 5:4).34
‘Godsvrucht’ kenmerkt zich, evenals in het hellenisme, in het respect voor de
sociale orden, dat juist volgens de schrijver bi) de goddelozen ontbreekt (1
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Tim. 1:9; 2 Tim. 2:16). Godsvrucht is daardoor niet enkel een respectvolle toe-
wijding aan God, het is ook respect voor de overheid die God instelt, respect
voor het familieleven dat God schenkt; kortom respect voor de scheppingsor-
de, zoals God die bepaalt. Daarmee herinnert het aan de toepassing van
‘godsvrucht’ bi) keizer Augustus: de omgang van het volk met de keizer als
hoogste autoriteit. In die richting is het ook mogelijk te denken bi) de toepas-
sing van eusebeia in 1 Tim. 3:15. Paulus wi)st dan impliciet erop dat ook Gods
gezin gekenmerkt dient te zi)n door orde en respect. Deze uitspraak plaatst
hi) om die reden na die over de functies van opzieners en diakenen als orde-
handhavers in de gemeente.
Bovenstaande laat zien dat de godsvrucht zich kenmerkt door meerdere facet-
ten die alle voortkomen uit een respect voor God en een navolging van het
volmaakte leven van Christus. Het begrip eusebeia laat zich daardoor niet ge-
makkelijk met één Nederlands woord vertalen. ‘Godsvrucht’ of ‘Godsvrees’
liggen qua vertaling het meest voor de hand. Daarbi) laat ‘godsvrucht’ nog het
beste de lezer denken aan een wandel van vruchtdragen voor God, zoals Iezus
daartoe oproept in Iohannes 15.
De verdere gedetailleerde uitwerking van de verschillende ‘vruchtdelen’ die de
godsvrucht omvat, is voor de apostel Paulus van groot belang. Dat doet hi)
voornamelijk in zijn brieven aan Timotheus. Hierin laat hi) zien Wat het bete-
kent om een authentiek leven voor Gods aangezicht te leiden. De godsvrucht
is zo van grote waarde en moet Worden nagejaagd en getraind; alles wat de
christen ervan scheidt, moet Worden verworpen (1 Tim. 4:7-8; 6:5-6,11; vgl. 2
Petr. 1:6). Ze bevat een cognitief element: het rationeel vertrouwen in geloofs-
waarheden (1 Tim. 3:16; 6:3), die in overeenstemming is met de waarheid (Tit.
1:1; cf. I Tim. 1:9; 2:4). Tegelijk bevat de ware godsvrucht ook aandacht voor
de geloofswandel (1 Tim. 4:7-8; Tit. 2:12; 5:4; 2 Petr. 3:11). Denken en doen
zi)n op die wi)ze voor de schrijver van de pastorale brieven onlosmakelijk met
elkaar verbonden. In dat opzicht is het zelfs mogelijk dat iemand pretendeert
godsvruchtig te leven, maar de kracht ervan verloochent (2 Tim. 3: 5). Van zulk
een dubbele levenswandel dienen christenen zich afzi)dig te houden. Zo
mogen zi) zich laten kenmerken als pelgrims die, in de voetsporen van hun
Heer, voor de wereld rondom hen een voorbeeld zi)n van de ware godsvrucht.

Noten:

1 In dit artikel wordt gekozen voor een paulinisch auteurschap van de pastorale brieven.
Zie verder uitvoerig: Philip H. Towner, The Letters to Timothy and Titus, New
International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 2006),
9—26; P.I-I. Rob van Houwelingen, Timoteils en Titus: Pastorale instructiebrieven,
Commentaar op het Nieuwe Testament (Kampen: Kok, 2009), 16-19.

2 Werner Foerster, ‘sébomai etc.’, in Theological Dictionary of the New Testament, vol. 7
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