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Gr. NEFO (vergl. 'nevel')
▪ onbeneveld, 
▪ vrij van bedwelmende middelen

▪ kan letterlijk worden opgevat
▪ maar meestal figuurlijk

• vrij van al wat de geest kan vertroebelen 





1Korinthe 15

34 OntNUCHTERt recht en zondigt niet, 
want sommigen hebben geen kennis van God...

context: onttrek je aan 'benevelende' 
converstaties met ontkenning van opstanding





Titus 2

2 Oudere mannen zouden NUCHTER zijn, 
eerbaar, met gezond verstand, 
gezond in het geloof...

let op de connectie met 'gezond verstand'
▪ antoniemen van 'nuchter': 

1. emotioneel
2. onevenwichtig
3. onbezonnen  



1Timotheüs 3

2 Het is dan vereist 
dat de opziener onbesproken is, 
man van één vrouw, 
NUCHTER, met gezond verstand, 
ordentelijk, gastvrij, 
vaardig in het onderwijzen.  



1Timotheüs 3

11 Vrouwen evenzo eerbaar, 
geen verdachtmaaksters, 
NUCHTER, betrouwbaar in alles.  

lett. diabolisch = door-één-werpend
▪ zonder bewijs boze motieven toedichtend





1Petrus 1

13 Daarom, omgord de lendenen
van jullie denken, NUCHTER, 
volkomen de hoop vestigend 
op de genade die jullie gebracht wordt 
in de onthulling van Jezus Christus.  

= wees paraat!, gereed



1Petrus 4

7 Van alle dingen echter, 
is het einde genaderd. 
Weest dan gezond verstandig en NUCHTER, 
voor [de] gebeden.   

let op de connectie met 'gezond verstand'!
▪ juist tegen de tijd van het einde is 

nuchterheid geboden!



1Petrus 5

8 Weest NUCHTER, waakt! 
De tegenpartij van jullie, de diabolos 
gaat rond als een brullende leeuw, 
zoekende wie hij zal verslinden.   

slechts wie nuchter is alert op gevaren 





1Thessalonika 5

6 Laten wij dus ook niet dutten 
zoals de overigen, 
maar wakker en NUCHTER zijn.
(...) 

weten wat er speelt en de 
betekenis ervan onderkennen 



1Thessalonika 5

8 Wij echter zijn van [de] dag 
zodat we NUCHTER zouden zijn, 
aantrekkend [het] borstharnas 
van geloof en liefde 
en de hoop-helm van redding. 





2Timotheüs 4

5 Maar jij, wees NUCHTER in alles, 
kwaad lijdend, 
doe [het] werk van een evangelist, 
verricht je bediening ten volle.   

in een tijd dat men de gezonde leer niet 
meer zal verdragen (;3,4)



2Timotheüs 4

5 Maar jij, wees NUCHTER in alles, 
kwaad lijdend, 
doe [het] werk van een evangelist, 
verricht je bediening ten volle.   

nuchterheid:
onderkennen dat 'kwaad lijden' erbij hoort 



wie nuchter is...

1. kan scherp onderscheiden
2. is wakker
3. is alert
4. gaat in een recht spoor
5. staat stevig




