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DE EERSTE BRIEF AAN DE CORINTHIERS 

HOOFDSTUK 1 
 
Al bij het begin laat de apostel merken dat hij wel degelijk een geroepen apostel van Jezus 
Christus is. (1) Dit wijst erop dat hij niet door alle Grieken werd aanvaard als apostel. Wij 
bedenken zijn vervolgend optreden tegen de eerste christenen, de tijd voor zijn bekering. 
Christenen zijn mensen door Jezus afgezonderd. (geheiligd) Hij noemt die eerste christenen 
mensen die de naam van Jezus Christus aanriepen. De naam “christenen” werd nog niet 
gebruikt in die tijd. Sosthenes, was overste van de synagoge te Corinthië, bekeerd en nu een 
medewerkende broeder van Paulus  

(4) Paulus dankt God voor de geschonken genade aan de 
gelovigen te Korinthe. Die genade had veel te betekenen 
voor die mensen te Korinthe. De rijkdom van de genade 
bestond in Bijbelkennis, in een verandering van hun oude en 
zondige levensprincipes. Ze konden krachtig getuigen. (SVV 
“rede”) Ze herkenden al de geestelijke gaven, welke de 
H.Geest door hen ten uitvoer bracht. Dit was wel een 
bevestiging van hun doop in de Geest, hun wedergeboorte. 
(6,8) Door de werking van die bovennatuurlijke gaven 

kwamen vele anderen tot geloof en inzicht. Er ontbraken geen gaven bij hen, en ze hadden 
een vurig verlangen naar de openbaring van Jezus, dit is de dag van Christus! De gaven en 
het verlangen zijn twee kenmerken van de ware christenen. 
De wederkomst van Jezus, en komst van de valse Messias zal in dezelfde tijdspanne 
plaatsvinden.  
De profeet Jesaja (60:2) schrijft:  
2  Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de 
HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 
De landen en het ongelovige volk zal in grote onwetendheid en onzekerheid verkeren, terwijl 
dan precies Gods heerlijkheid aan alle christenen zal worden gezien. (Fil.3:21) 
 

God is getrouw! Hij zal ons vasthouden! 
 
1 Voorts, broeders, bidt voor ons, dat het woord des Heren snelle voortgang hebbe en verheerlijkt 

worde, evenals bij u,2  en dat wij bewaard blijven voor de wargeesten en slechte mensen; want 
trouw vindt men niet bij allen. 3  Maar wel getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor 

de boze. 2 Thess.3 

 

Eensgezindheid en de gezonde eenheid bewaren! 
(10,16) De apostel waarschuwt voor scheuringen die ontstaan door 
afwijkingen van de gezonde leer! Dit hoorde hij vanuit de huisgemeente 
bij Chloë. Hij leert hen dat ze eensgezind moeten zijn in de gemeente 
over hun doctrine. Iedere gemeente moet zijn eenstemmigheid hebben. 
Iedere gemeente is als een lichaam! 
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De eenheid ligt niet in het zichtbare of het organisatorische, maar in het geestelijke. Paulus 
had het over favoritisme.  
 
Er waren twisten aangaande de Bijbeluitleg, en dit kon leiden tot scheuringen. Bezoekers 
aan een gemeente moeten geen andere nieuwe leer komen brengen. In het woord 
scheuringen, zit scheur. Scheur is in het Grieks schisma.  
De farizeeërs brachten ook nieuwe bijkomende wetten over een vasten met twee 
vastgestelde dagen. Jezus was niet akkoord met hun nieuwe leer. Denk aan het eten van vis 
of ei op vrijdag vroeger!  
 
14 Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem en vroegen: Waarom vasten wij en de 
Farizeeen wel, maar uw discipelen niet? 15  Jezus zeide tot hen: Kunnen soms bruiloftsgasten 
treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen echter dagen komen, dat de bruidegom van hen 
weggenomen is, en dan zullen zij vasten.16  En niemand zet een niet-gekrompen lap op een oud 
kledingstuk; want de ingezette lap scheurt iets af van het kledingstuk en de scheur wordt 
erger.Math.9 

 
Een nieuw stuk stof op een versleten kledingstuk brengt een scheur, een schisma!  
Men mocht vasten wanneer men wilde, en als dit in omstandigheden nodig was! Zo bracht 
Jezus een verdeeldheid opnieuw ten goede. Een scheur tussen wat Bijbels en on-Bijbels is! 
Daarom schrijft Paulus in hoofdstuk 11,  
 
18  Want vooreerst is er, naar ik hoor, wanneer gij als gemeente samenkomt, verdeeldheid onder 
u, en ten dele geloof ik dit.19  Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken, wie 
onder u de toets kunnen doorstaan. 

 
Zo is dit nog steeds, zo ontstonden de denominaties, door af te wijken op bepaalde punten 
van de gezonde leer. Zo waren er in die tijd de tegenstellingen van Joodse en heidense 
gedachten over de genadeleer.  
Apollos werd bijgestuurd over de leer van dopen, hij had ook meer Griekse denkbeelden, en 
had niet dezelfde strenge opvoeding als Paulus. Er waren Grieken die dan eerder kozen, en 
geloofden in Apollos! Dan had men de doctrine van Petrus (Cefas) die meer een wettisch 
christendom insloeg, hij bleef de apostel voor de Joden. De wet was niet het middel tot 
behoud. Petrus verwachtte toch dat men de Joodse voorschriften zou blijven volgen, maar 
niet meer als voorwaarde tot behoud. 
 

PAULUS ALS EVANGELIST 
 

(17,20) Paulus leert op welke wijze men het evangelie brengt. In ieder geval niet met 
wereldse wijsheid, filosofie, principes of allerlei verleidende marketing methodes, om 
mensen te overtuigen. De Grieken waren erg filosofisch ingesteld. We lezen nergens iets 

over een gemeente te Athene! Met “holle klank” bedoelt de grondtekst in feite, 
“zonder effect”!  Het zou niets veranderen in het denken van de mens, 
hoogstens maakt men dan tijdelijke kerkgangers! 
Het effect van het evangelie brengen is zwart of wit! Grijs bestaat hier niet, zoals 
er ook een vagevuur niet bestaat! Voor mensen die behouden worden is het een 
kracht! Ja een kracht van God! 
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Waar blijft de filosoof? (Afb.Plato) De intelligente denker? Inderdaad 
door het zondig denken is de wereld in een chaos terechtgekomen 
vandaag, en werden er oorlogen gevoerd! Maar er is hoop voor de 
christen die de kracht van het evangelie van Jezus ervaart! De mens 
heeft door zijn eigenwijsheid, Gods wijsheid verworpen, en God geeft 
redding door een zeer eenvoudige, verkondiging, heel begrijpbaar voor 
ieder mens! 

DE SLEUTEL VAN DE HEMELPOORT 
 
(22,23) Noch door allerlei mirakels of tekenen, noch door wijsheid zal 
men nu God leren kennen!  De Joden hadden grote wonderen gezien 
ten tijde van Mozes, en verwachten nu opnieuw op mirakels en het Rijk 
Gods op aarde, enz.  Jezus werd hun een grote struikelblok. 
De heidenen (Grieken, Pagans) wilden het nog door bewijzen zien, door geleerdheid, en de 
wetenschap. Jezus is voor hen een als een dwaasheid geworden. 
De Jeruzalem Bijbel vertaalt : “to the pagans madness”   
Onder paganisme begrijpt men meer dan heidendom, het is een oude natuurreligie, 
waarvan het christendom en de Islam veel heeft overgenomen. Het paganisme omvat vele 
religies samen, en Korinthe was hierdoor als havenstad zwaar besmet. Paganisme ziet men 
ook als ongelovigheid.  
Een onderdeel van paganisme is hekserij, wicca! Door een “heidens” christendom zijn er 
onder ons volk vele occulte praktijken ontstaan. De antichrist zal een “pagan” in de tempel 
te Jeruzalem plaatsen. “Een gruwel der verwoesting” (Matth.24:15) 
 

Nu de sleutel hoe God mensen redt!  
 
 

 
 
Door een mensenoffer van een Onschuldige die aanzien werd door dwaze, slechtziende en 
vijandige religieuze ogen. Hij werd aanzien als een rover, een politiek tegenstander of 
sekteleider! Maar die Joodse gekruisigde, was Gods eigen zoon! Johannes de doper kende 
Hem wel en kondigde hem aan als: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. 
(24,25) Wij verkondigen dat die Jezus, de kracht en de wijsheid van God is, te ervaren door 
degenen die door God geroepen zijn! Geroepenen dat zijn al die mensen die gehoor hebben 
gegeven aan deze “genade” verkondiging en dit hebben aangenomen! Die mensen groeien 
in die wijsheid, en kunnen beter denken dan de grootste filosoof!  
Het zwakke van God, is die gekruisigde Christus, een kruisweg tot behoud, een “levensweg” 
wijzer dan de slimste mens ter wereld! Hij stierf ook om de grootste moordenaar ter wereld 
nog te redden van een eeuwige hel!  
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Ezechiël 18:25  Maar gij zegt: De weg des Heren is niet recht. Hoort toch, huis Israëls, is mijn weg 
niet recht? Zijn niet veeleer uw wegen niet recht? 

 

God werkt op een unieke wijze! 
 
(26,29) God gebruikt eenvoudige mensen, die niet in aanzien waren. Let erop schrijft de 
apostel, God gebruikte geen rijken, geleerden of machthebbers, maar gewone mensen. Denk 
aan Petrus, een gewoon visser enz. God gebruikt mensen, die in de ogen van de wereld, 
minderwaardig schijnen. Gods werkwijze is niet veranderd naar het Griekse model. God 
werkt op een unieke wijze, zonder theologische diploma’s opdat niemand zou kunnen 
roemen op zijn eigen intelligentie! De Korintiërs dienden te begrijpen dat God andere 
maatstaven gebruikt dan de denkwereld van de mensen. 
(30,31) Wij zijn uit Hem geboren, een nieuwe schepping, wij krijgen een nieuw denken, als 
wij onze eigen zinnen blijven verloochenen. Wij streven ernaar “Zijn” denken over te nemen, 
de “dingen van boven”, hoger!  Anderen weerstreven het Woord, of gaan het vervalsen om 
toe te geven aan hun eigen zondig denken of ongeestelijke bedoelingen.  
 
18  Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand 
hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek geschreven zijn; 19  en 
indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel 
afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven 
zijn. Openbaring 22 
  
Wie niet uit Hem geboren zijn, kunnen het evangelie nooit geestelijk begrijpen!  
 

19  Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, 
en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen. 

 
 

 
Mensen kunnen weerspannig zijn, en willen niet geloven in 
het evangelie. Een ezel kan ook weerspannig zijn, en wil 
blijven staan op zijn plaats. Mensen blijven ook graag staan 
op hun standpunt, bedenk maar het geloof in de leugen van 
de evolutietheorie! (2 Cor.4) Christenen kunnen hierover 
verdrietig zijn. (Ps.126:5). God roept tot de mensen om niet 
hoogmoedig te zijn en Hem te geloven:  
 
9  Weest niet als een paard, als een muildier zonder 
verstand, welks trots men bedwingt met toom en bit, opdat 
het u niet te na kome. 10  Talrijk zijn de smarten van de 
goddeloze, maar wie op de HERE vertrouwt, die omringt Hij 
met goedertierenheid. Psalm 32 
 

Door Christus begrijpen wij het wel, 
daarom mogen wij niet roemen, tenzij in Hem! 
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HOOFDSTUK 2 
 
 
(1-5) De apostel laat weten in welke eenvoud hij tot hen te Korinthe 
was gekomen. Hij was geen bijzonder groot spreker, en zeker geen 
filosoof, hij kwam ook niet met gebruik van veel theologische termen. 
Hij vertrouwde niet op zijn persoonlijke bekwaamheid, al kon hij dat. 
Hij gebruikte geen meeslepende woorden of marketingtechnieken om 
de Korintiërs om het evangelie te brengen.  
Paulus vertrouwde erop dat de Heilige Geest de mensen zou 
overtuigen van de blijde boodschap! 
 
Paulus maakt duidelijk dat hij zich enkel had voorgenomen om het evangelie te verkondigen 
en uit te leggen, namelijk wat het sterven en het opstaan van Jezus Christus, Gods Zoon, 
betekent. In de ogen van de Griekse wijsgeren was hij geen opvallende spreker, met sterke 
overtuigingskracht of met echte redenaarskunst. Paulus volgde ook die wereldse 
spreekwijzen niet. Niemand komt tot echt geloof door menselijke of logische 
overredingskunst.  Wij kunnen hieruit besluiten hoe wij opmerkzaam dienen te luisteren 
naar sprekers. Ook hoe wijzelf het evangelie bij de mensen brengen, en te vertrouwen op de 
werking van de Geest. 
 

Geloven is Gods kracht ondervinden! 
 
(6) Paulus sprak wel met geest en kracht, op een zeer overtuigende 
wijze van de waarheid. Paulus werkte onder de krachtige leiding van 
de H.Geest. Hij sprak niet over een theorie of filosofie, maar over 
een nieuw leven welke de mensen konden ondervinden in hun 
dagelijks leven door vergeving. De apostel maakt duidelijk 
onderscheid waarop geloof dient te worden gebouwd. Het gaat er 
niet om dat mensen door mensen worden overtuigd, maar dat de 
mensen de geestelijke kracht van God kunnen ondervinden en beleven, zo worden ze door 
God zelf overtuigd! 
Spurgeon ontmoette een half dronken man op straat na een eredienst, en die zei tot hem: U 
hebt mij destijds nog bekeerd! Dat kan ik zien sprak Spurgeon, maar, indien God u had 
overtuigd, was u nu vandaag niet weer dronken! 
 

GEESTELIJKE WIJSHEID 
 

(6-8) De apostel Paulus richt zich hier tot de 
wedergeboren, maar rijpere christenen, dit zijn 
geen elitaire christenen, die denken dat alleen hun 
denominatie de correcte is.  Onrijpe christenen 
vinden wij terug in  Hebr.5:12  Want hoewel gij, 
naar de tijd gerekend, leraars behoordet te zijn, 
hebt gij weer nodig, dat men u de eerste 
beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij 
hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. 
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Hij spreekt hier over een andere wijsheid, een Goddelijke en geen wereldse 
wijsheid of geleerdheid, zoals gekend in de wereld.  

“de beheersers dezer eeuw”, (8) 
 
Hier bedoeld de schrijver allerlei politieke en religieuze machthebbers, 

Joodse, Griekse, Romeinse die door hun opvoeding, onderwijs en filosofie macht en gezag 
hadden verworven. Een wereldse macht die met de tijd van Jezus wederkomst compleet zal 
verdwijnen van deze planeet. 
 
De wijsheid waar over Paulus schrijft, is een openbaar maken van een bijzonder mysterie. 
Paulus werd een instrument in de handen van de H. Geest, en kreeg inzicht.  
Namelijk dat God een heilsplan had van in het begin met deze wereld. Niet alleen over ons 
behoud, maar ook onze komende heerlijkheid!  
 
Deze geestelijke wijsheid bleef tot nu toe verborgen, maar nu kan iedereen het 
reddingsplan van God aannemen of verwerpen. Indien de machthebbers en de theologen in 
deze toenmalige wereld, dit handelen van God, hadden begrepen zouden zij zeker Jezus niet 
en nooit hebben gekruisigd! Zij hadden Jezus nooit herkend of ook maar begrepen dat Hij 
werkelijk de Messias was. Wie zou kunnen denken dat een vernedering, bespotting en een 
kruisdood zou kunnen leiden naar de grootste overwinning die de wereld ooit heeft gekend! 
Petrus maakte het hen heel duidelijk in zijn toespraak. 
 
17  En nu, broeders, ik weet, dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten; 
18  maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren 
geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. Hand. 3 
 
Ze lazen de wet en de profeten en begrepen het niet. Ze lazen 
dagelijks hun Bijbel. 
Ze wilden maar niet geloven dat Jezus echt door God werd 
gezonden. Jezus liep over het water, stilde de storm, wekte 
doden op, en deed vele wonderen, maar de wonderen 
brachten hen niet tot geloof.  
Ook vandaag geloven niet alle christelijke leiders en theologen, 
in de grote wonderen die Jezus deed! Ook de duivelse 
machten, welke die leiders inspireerden wisten het toen ook 
niet!  
En het gebeurt vandaag opnieuw, overheden handelen in onwetendheid! 
 
14  want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen 
der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige 
God. (Openbar.16) 
 
Ongehoorzaamheid en ongeloof aan de Bijbel, maakt dat je hem ook niet begrijpt, het maakt 
dat je voor de eeuwigheid in de hel terechtkomt! De blinde leiders in Iran laten duizenden 
Bijbels verbranden, en bereiden zich voor op de laatste wereldoorlog! 

De heerlijkheid van Gods kinderen. 
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(9-12) God heeft “iets onbegrijpelijks” in Zijn schepping bereid, voor al Zijn aangenomen 
kinderen die Jezus liefhadden. Dat is pas echte hoop, die enkel aangenomen wordt in geloof!  
(Jesaja 64:4) Ja, van oudsher heeft men het niet gehoord noch vernomen, geen oog heeft 
gezien een God buiten U, die optreedt ten behoeve van wie op Hem wacht. 
 

 
 
Niemand heeft er veel weet van. Het nieuw Jeruzalem nooit gezien! Wij weten over een 
nieuwe hemel en nieuwe aarde, een nieuwe volmaakte schepping. Wij weten wel over ons 
komend verheerlijkt lichaam! De Geest is het die het ons bekend maakt. Gods Geest kent al 
de geheimen Gods, zoals ook de geest van de mens zijn eigen geheimen kent. Zo kunnen wij 
slechts enkel te weten komen door de H.Geest wat of hoe God denkt.  
Hij zal hen die onderzoek doen, helpen om op tijd te leiden (Gids, KJV) in de schriften en de 
profetieën. 
    
2 Tim.3:16  Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te 
weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, 
 
Joh. 16:13  doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de 
volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken 
en de toekomst zal Hij u verkondigen. 

 
Wij hebben geen wereldse geest, of waarzeggende geest gekregen, 
maar de Geest Gods, opdat wij zouden begrijpen wat wij zullen 
krijgen uit genade.  
Er is vandaag veel verwarring onder de christenen die door te kort aan 
Bijbelkennis het verschil niet zien tussen Bijbelse profetie en verboden 
waarzeggerij! 
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DE BOVENNATUURLIJKE WERKING VAN DE H.GEEST 
(13-16) Door genade hebben mensen de H. Geest ontvangen  o.a. op Pinksteren. Enkel op 
deze wijze is er contact mogelijk om de dingen van God te begrijpen. Wie dus de Geest niet 
heeft ontvangen, kan de Bijbel nooit op geestelijke wijze begrijpen, en blijft twijfelen aan het 
gezag en de waarheid in de Bijbel.  
 
Zo kunnen wij enkel geestelijke dingen uitleggen aan mensen die de Geest hebben 
ontvangen. (CJB-Vert.) (vergelijken) 
 
De apostel Petrus had ook dit heel goed begrepen want hij schrijft: 
11  Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit 
kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus,  
1 Petr.4 
 
Ons spreken is helemaal anders dan een spreken van de wijsgeren of filosofen met veel 
grootspraak. Het spreken van een christen zal geestelijk of Bijbels geïnspireerd zijn. Dit 
betekent dat wij spreken over alles wat de H. Geest ons leert vanuit de Bijbel.  
De Geest gaat ons ook via studiemateriaal en leraars inspireren en de correcte weg wijzen. 
(1 Cor.12: 28)  Wie veel bezig is met het Woord, zal de werking de Geest persoonlijk 
ondervinden. 
 
Johannes 14:26  Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn 
Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.    
 
De Geest brengt ons regelmatig Bijbelteksten in 
herinnering, ook de teksten die wij vergeten 
waren! Hier wordt het vergeetachtig 
overbrugd.  
Het is de Geest die ons zal leiden in de 
profeten! Soms wordt er vandaag nog al eens 
een loopje genomen met de woorden: “De 
Heer openbaart mij” terwijl het niet eens 
Bijbels gefundeerd is. Laat niemand zich laten 
misleiden door plotselinge inspiraties! 
De satan zoekt vandaag hard om ook 
vertrouwen te winnen door waarzeggende 
geesten, om allerlei mensen te misleiden. De 
ganse wereld kent Nostradamus en zijn 
ongeloofwaardige toekomstvoorspellingen met waarheid en leugen!  
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Het onderscheiden van geesten is een noodzaak, bijzonder vandaag! 
 

17  Deze liep Paulus en ons achterna, luid roepende: Deze mensen zijn dienstknechten van 
de allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen. 18  En dit deed zij vele 
dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zeide: Ik gelast 
u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur. 
Hand.16 
 
Daar was niet de H. Geest aan het werk, maar een waarzeggende geest, wat de vrouw sprak 
was waar over Paulus, doch Paulus onderscheidde die geest, die financieel voordelig was 
voor die mensen. Maar die mensen kwamen niet tot geloof, zij werden echter kwaad, zij 
dienden een andere god: de Mammon! 
 
(14)  Paulus weet dat een ongelovige of een ongeestelijk mens hem niet zal begrijpen, en dat 
dit problemen schept. De ongelovige beredeneert alles vanuit zijn zichtbare wereld, hij 
noemt dit dan zijn gezond verstand. Een wedergeboren christen beredeneert alles vanuit 
Gods woord, of zou dat ook altijd moeten doen en in alle situaties. 
 
Ook in de gemeente te Korinthe waren er ook nog ongeestelijke mensen. Dan is het met 
deze mensen dat Paulus telkens problemen krijgt! Zo komt het dat er christenen zijn die niet 
geloven in de opname, want dit zal een bovennatuurlijk gebeuren zijn, en enkel geestelijk te 
begrijpen. Die “naamchristenen” zullen achterblijven.  
Een religieus mens of ongelovige, heeft de H. Geest niet, te vergelijken met een antenne van 
een oude TV, geen antenne betekent, geen ontvangst en men ziet enkel een sneeuwbeeld, 
men weet enkel er is “iets”. 
 

HET BEOORDELEN 
 
(15,16) Een Bijbelgetrouw christen is in staat, of zou dat moeten zijn om alles geestelijk te 
beoordelen en dan het goede te behouden. Bijbelkennis en Bijbelstudie is daarom vandaag 
uiterst noodzakelijk. 
 

19  Dooft de Geest niet uit, 20  veracht de profetieën niet, 
21  maar toetst alles en behoudt het goede.1 Thess.5 

 
Een ongelovige kan nooit een christen geestelijk beoordelen. De Geest die in de christen 
woont is actief, en zal hem telkens overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Iedere 
christen die de zalving heeft ontvangen dient in staat te zijn dwalingen te onderscheiden.  
 
Daarom schreef ook de apostel Johannes dat het niet nodig was dat “iemand” hen leerde. 
Hij had het over de antichristen, afgevallen christenen die de voordelen van de keizer 
hadden aangenomen! Deze tekst is voor de onrijpe christen soms een excuus om niet naar 
de Bijbelstudies te gaan! 
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De eerste minister van Israël geeft het goede voorbeeld aan zijn volk! 

JERUZALEM – De Israëlische premier Binyamin Netanyahu start een 
Bijbelstudiegroep in zijn ambtswoning in Jeruzalem. 

De Bijbelstudies worden gehouden met onderzoekers, 
ambtenaren en genodigden en hebben als doel het 
overbrengen van de liefde tot de Bijbel, liet het 
Israëlisch dagblad The Jerusalem Post onlangs weten. 
Netanyahu maakte de oprichting van de 
Bijbelstudiekring vorige week vrijdag bekend tijdens een 

ceremonie, dertig dagen na het overlijden van zijn schoonvader, Samuel Ben-Artzi. 
Op 15 12 2011 

 
 

HOOFDSTUK 3 
 

EEN GROEIPROBLEEM IN DE GEMEENTE 
 
(1,3) Paulus kon nog niet onderwijzen en spreken tot de Corinthiërs, als tot volwassen 
christenen. Ze waren nog erg werelds in hun denken en doen. Geestelijken zijn mensen die 
de Geest hebben ontvangen, en bekwaam zijn om Bijbels te denken.  
“Denken in het vlees” kan men begrijpen als een goddeloos, eigenzinnig, filosofisch of een 
“geleerd” redeneren. Ze waren nog onmondig in Christus, zuigelingen!  
Melk en geen vast voedsel. Hierin zit een grondige les, wanneer wij het evangelie uitleggen 
aan onbekeerde mensen. Je geeft ook nog geen biefstuk aan een baby, hij spuwt het snel 
uit! Hij braakt ervan, dit is het effect! 
Toch hadden zij al iets verder moeten staan, doch aan de hand van wat Paulus hoort en ziet, 
stelt hij vast dat er nog maar zeer weinig geestelijke groei te zien is. 
Paulus zag nog niet veel levensverandering bij die mensen, ze behielden nog aan hun 
wereldse zondige gewoonten. ( CJB Vert. worldly) Ze waren nog nijdig, twisten en jaloers 
onder elkaar enz. De apostel keek uit naar de vruchten van hun bekering, opdat het geen 
farizeeërs, schijnheiligen of kerkgangers zouden worden. ( Matth.3:7). 
 

DE WORTELS VAN DE ALLEREERSTE DENOMINATIES!  
 

4  Want als de een zegt: Ik ben van Paulus; en een ander: 
Ik ben van  Apollos; zijt gij niet vleselijk? 

 
De zwakke Corinthiërs zagen op naar het imago en karakter van de verschillende 
evangelisten. Ze vonden de ene al beter dan de andere, en hadden een bepaalde voorliefde, 
dit is nog een vleselijk, gevoelig en werelds denken. De ene komt beter over dan de andere. 
Ze keken op naar hun manier van spreken en handelen. Ze bekeken het allemaal zoals 
wereldse mensen zouden doen. Ze maakten een keuze! (2 Tim.4:3 – Jak 3:1) 
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Ook vandaag worden sommige “beroemde” evangelisten gevraagd om  
volle zalen te krijgen. We mogen geen dienstknechten van God 
verafgoden als een voetbalfan, geen favoritisme! Maar in de 
Bijbelgetrouwe gemeenten van Christus gaat het niet op een wereldse 
wijze, om bedekt rijk te worden 
of eer te ontvangen, maar met 
geestelijk inzicht.  
Bij de Grieken was iemand die 
een genezingswonder deed al 
een god!  
Zo vinden wij veel afgoderij en 
mythologie in Griekenland, 

welke oversloeg bij de kerstening met 
eigengemaakte stenen “heiligen” De schilders als Giovanni Tognolli sprongen op zulke 
onderwerpen. “Een kind wonderlijk genezen!”  
 
God werkt door middel van al zijn trouwe dienstknechten, bekende en minder bekende!  
Het gaat niet om hen die God gebruikt, maar om Hem die Jezus, de Messias en redder zond. 
Evangelisten zijn enkel als slaven van hun Heer die mogen uitnodigen tot het hemelse 
bruiloftsfeest! Slaven waren echt niet in aanzien! Wij zijn medearbeiders! (Fil.4:3) 
 
9  Zal hij de slaaf soms danken, omdat hij deed wat hem bevolen was?  
10  Zo moet ook gij, nadat gij alles gedaan hebt wat u bevolen is, zeggen: Wij zijn onnutte 
slaven; wij hebben slechts gedaan, wat wij moesten doen.Luk.17 
 
(6,9) Wij zijn enkel mensen, die God heeft gebruikt om u tot het 
geloof in Christus te brengen. God gebruikte Paulus om Zijn 
Woord, het evangelie, te zaaien, te verkondigen. Apollos was de 
man die God gebruikte om later nog meer en diepere uitleg te 
geven aan de mensen te Korinthe. God gebruikte Apollos als een 
goed leraar. De ene is niet meer dan de andere in de ogen van 
God, en krijgen allemaal loon naar werk. 
 
Ook in de christenwereld wordt er nog veel met wereldse ogen 
opgekeken met “aanzien des persoons”, (25) men zou vandaag 
Apollos aan spreken als: Dr. Prof. Apollos! Apollos was wel een welbespraakte geleerde, die 
de gemeente later te Korinthe nog zou leiden, na nog wat bijkomende opleiding van Paulus. 
Apollos begoot met levend water. Water in de Bijbel zijn Gods levende woorden! 
Tenslotte is God zelf de oorzaak van het geestelijk groeien! Zonder werking van God, geen 
groei, geen vruchten! Godsvrucht, zijn toch vruchten van God bewerkt in de mens. Dit komt 
door invloed van Gods woorden op de mens die wil geloven en doen. 
 
Fil.1:6  Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, 
dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. 
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PAULUS ALS ARCHITEKT van…….EEN GEESTELIJKE TEMPELBOUW! 
 

(10,17) Paulus kreeg geen diploma, maar God was hem 
wel genadig, om te mogen optreden in de naam van 
Jezus. Het fundament is het eerste bij een bouw, hier 
dus Christus! Hij legt verder uit hoe men moet bouwen 
aan een geestelijk christenleven! 
In dit soort bouwen kan men geestelijk bouwen met 
twee soorten materialen, goedkope of dure. De dure 
zijn goud zilver of duur edelgesteente.  

De goedkopere zijn hout, hooi of stro! 
Men moet begrijpen we bouwen wel niet met gouden stenen, dat is iets voor het nieuwe 
hemelse Jeruzalem! Dit alles is waarde bepalend. 
16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? 
Het gaat over het bouwen van een tempel, een geestelijk huis, de gemeente bestaande uit 
wedergeboren christenen. Er is hier geen sprake van kwantiteit.  
Een christen is als een gebruikte baksteen, maar van welke kwaliteit?  
 
Geestelijke kwaliteit en geestelijke groei! De ene christen offert zich al meer en beter op 
voor de gemeentebouw dan de andere. God kijkt naar de beste kwaliteit. Bouwen met welke 
middelen? Wereldse? Naar eigen zin en smaak als Kaïn?  
 
Hebr. 11:4  Door het geloof heeft Abel Gode een beter offer gebracht dan Kain; hierdoor 
werd van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven, 
en hierdoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is  Kaïn was de bekende kerkganger die God 
diende zoals hijzelf bepaalde! Welke is de bereidheid? Wat is de wederliefde tot de Heer, is 
die beperkt?  
 
4 En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God 
uitverkoren en kostbaar, 5  en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw 
van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van 
geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.1 Petr.2 
 

Het vuur van de beproevingen. 
 

1 Cor.3:13  ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat 
hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. 

 
We vinden in dit gedeelte drie soorten van christenen in de gemeente, waarvan later alles 
van hun werkzaamheden in de gemeente aan het licht zal komen, hoe men bouwde aan en 
in de gemeente. Kerken en gemeenten met valse leringen en andere fundamenten, waar 

men samenkomt voor hobby’s en amusement, zullen dan 
later nooit stand kunnen houden. 
De eerste soort:  
(14) Een bouwer waarvan zijn werk staande zal blijven, hij 
offerde zich op, liet zich gebruiken, hij bouwde met harde 
materialen, zoals God het wilde! 
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De twee soort:  
(15) Een bouwer waarvan zijn werk in de gemeente, weinig was, ook geen beproevingen kon 
doorstaan. Zijn geestelijke  inspanningen waren niet meer terug te vinden.   
Toch zal hij behouden worden als door vuur. Hier ontstond de valse theorie van het 
vagevuur! Gaat hij door de grote verdrukking heen? 
De derde soort: (17) Hij breekt meer af dan bouwen! Brengt allerlei dwalingen, aanvaard 
geen gezag, of misbruikt zijn gezag in de gemeente, mensen verlaten de gemeente door zo 
iemand. Leugenachtige kwaadsprekerij kan een ganse gemeente beproeven en in brand 
steken, en grote schade aanrichten.  
  
(18) Wanneer iemand denkt naar wereldse normen wijs en geleerd 
te zijn, dan moet hij die Griekse en goddeloze principes en 
denkpatronen verlaten, om geestelijk wijs te kunnen worden! 
Zulke mensen kunnen zichzelf misleiden door hoogmoed, en komen 
ten val. 
 

Lukas 18:17  Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een 
kind, zal het voorzeker niet binnengaan. 

 
 

BEROEMDE EVANGELISTEN, BIJBELS? 
 
(19,23) Het diende niet te worden zoals in de Griekse wereld. Daar waren bekende scholen 
voor filosofen, en men beroemde de ene meer dan de andere. Daar was veel rivaliteit tussen 
deze bekende filosofen. Die wereldse wijsheid is dwaasheid in de ogen van God! Zoiets kan 
niet in de gemeente van Christus leert de apostel! Evangelisten zijn bijzondere dienaars van 
God, uit genade, maar geen clubleiders zoals in de sport, met onderlinge strijdlust! 
 

Dus besluit Paulus, een evangelist moet niet op een 
voetstuk geplaatst worden als de filosofen. Het zou 
zonde zijn. Of het nu om Paulus, of iemand anders gaat, of 

over dood en leven, alles ligt toch in Gods handen. U bent 
van Christus, Christus is van God! Dat was bijzonder in de 
ogen van Paulus! 
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HOOFDSTUK 4 
 

1 Zo moet men ons beschouwen: als dienaren van Christus, aan wie het 
beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. 

 
In de vorige verzen gaat het over Paulus, Apollos, Cefas die zich als dienaren, als 
evangelisten opstellen om het evangelie te brengen aan het Griekse volk en hier in de 
plaatselijke gemeente te Korinthe. Ze geven als leraars, als trouwe slaven, het nodige 
Bijbelonderwijs. Ze spreken over de geestelijke rijkdommen, leggen dit uit, tot opbouw van 
de eerste christenen aldaar. (Hand.831)  (Matth. 24:45,46).   
Het zijn wel mensen die door God zelf werden gekozen voor zijn werk, zo moet men hen dan 
ook aannemen. Het zijn als rentmeesters die op het einde  rekening zullen moeten afleggen 
aan de Heer. 
Ze krijgen tegenwind en kritiek van mensen die al snel afwijken van de gezonde leer, en 
weerspannig zijn geworden tegenover Paulus en Apollos, en hun 
uitleg. (1 Sam.15:23)  

Wij moeten trouw, en betrouwbaar zijn zo schrijft Paulus.  
Het gaat om de betrouwbaarheid van de leer in de eerste plaats, 
om de geestelijke eenheid onder de christenen te bewaren.  
De apostel spreekt over de geheimenissen van God, welke hij uit 
genade mag uitleggen en profeteren! Oudsten of voorgangers, 
van een gemeente die niet wedergeboren zijn, zijn zeer 
onbetrouwbaar, blijven niet trouw aan het Woord. Ze zijn 
onvruchtbaar, en treden op als geldgierige wolven in 
schapenvacht!  
 
 

Paulus moet zich enkel verantwoorden tegenover God, zijn Zender! 
 

(3,5) Paulus hecht geen enkele aandacht hoe die 
arrogante mensen of menselijke instellingen, hem 
beoordelen, hij staat recht in zijn schoenen en weet dat 
hij behouden is door genade. Hij heeft nu een goed 
geweten bij het brengen van de blijde boodschap, en is 
zich van geen kwaad bewust! (Hebr.10:22). 
Hij kan niet geestelijk beoordeeld worden met wereldse 
principes of maatstaven. 
 

De Here zal mij beoordelen! Maar het is niet goed te oordelen over anderen, aangaande het 
behouden zijn of niet, de tijd wanneer Jezus komt zal alles snel aan het licht komen! Dan zal 
openbaar worden wat het denken en doen van de mensen zal zijn geweest.  
 
(6,7) Wij, Paulus en Apollos hebben hierover wel zeker eens gesproken, en de ene stelt de 
andere niet hoger of aanzienlijker dan de andere. Op die wijze stellen wij ons als een 
voorbeeld voor u allen. Niemand moet zich willen stellen boven het gezag van de Bijbel. Zo 
ontstond er een Babels christendom, mede onder invloed van de politiek.  
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Je moet dus niet de ene evangelist boven de ander gaan ophemelen! Paulus en Apollos 
hadden respect voor elkanders bediening in de gemeente.  
Dit is wat wel eens gebeurt, jaloersheid onder voorgangers met prediking of evangelisten, en 
dit is niets nieuws onder zon! 
 
(8) Wij proeven hier een voorzichtig spotten van Paulus, met die mensen die al dachten dat 
ze alles wisten over het evangelie en de Bijbel. Daarom was er al geen geestelijke groei meer 
in die gemeente. Bijbelstudies waren voor die arrogante mensen niet meer nodig. Sommigen 
dachten al iets te betekenen in de wereld, als koning, als een religieuze macht om te 
“domineren”, de ene over de andere, maar mensen verloren hun positie in de hemelse 
gewesten. Paulus lacht: Had gij maar die geestelijke rijkdom, en was zo rijk als een koning! 
 

HET DAGELIJKS LEVEN VAN DE APOSTELEN. 
 
(9,13) Bekijk het eens anders toont Paulus, let op de realiteit. 9  Want ik acht, dat God ons, 
die de laatste apostelen zijn, (STV). De vertalingen lopen sterk uiteen. Zijn zij de laatste 
apostelen, of de laatste en laagste in de rij van de maatschappij? ( Gr. Eschatos, is een 
tijdsbegrip)  

Zij zijn de laatste apostelen, die Gods geheimen mochten uitleggen en opschrijven.  
Voorgangers, oudsten, zijn mensen die door God een ander opdracht en doel in hun leven 
kregen, en werkelijk door Hem zijn uitgezonden. Wij zijn namelijk, niet als koningen, maar als 
ter doodveroordeelde mensen, niet passend in die oude onrechtvaardige en Goddeloze 
wereld, welke uiteindelijk zal vergaan in vuur.  
 

Wij lijken op ten dode gedoemde strijdvaardige gladiatoren! 
 

Waarbij het publiek fanatiek toeziet naar hun 
doodstrijd. Wij worden bezien als gekken, zotten 
omwille van Christus. Maar U staat hoog in aanzien, 
wij worden veracht. Wie nog grote eer zoekt, lijkt 
op een werelds mens, zoekend om aandacht te 
krijgen en gewaardeerd te worden door een 
ongelovig of religieus volk.  
Galaten 5:26  Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, 
elkander tergende, elkander  benijdende.  

(10) Wij zijn als dwazen aanzien, schrijft Paulus, 
omdat wij op die wereldse wijsheid niet verder ons vertrouwen willen 
stellen. Met een scherpe pen wijst hij die zwakke Corinthiërs op hun 
vleselijk denken.  
Hier vinden wij dat Paulus moeite heeft met hun ongegronde kritiek, en 
hun slechte houding. Ze wilden wel christen zijn, maar hadden nog wel 
teveel wereldse vrienden met filosofische overtuigingen. Ze stonden nog 
sterk op hun eer en titels.  
Ze hadden moeite om door anderen te worden aanzien als mensen die 
zwak en lichtgelovig overkwamen. 
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(11,12) Ons leven is inderdaad niet om jaloers op te zijn. Honger en dorst lijden, slachtoffer 
worden van agressieve ongelovigen, en geen vaste woonplaats hebben.  
 
Wij doen handenarbeid. Paulus was tentenmaker 
voor zijn dagelijks brood! Hij wilde zeker niet 
afhankelijk zijn van die “wijze” christenen! Dat was 
geen beroep van eer of aanzien voor de Grieken. 
Slavenwerk in sommigen hun ogen.  
Paulus liep gekleed met tweede handskledij. 
(Naaktheid) Bepaalde Korintiërs wilden leven als 
koningen met welvaart.  
Wij moeten veel scheldingen en kwaadsprekerijen 
verdragen, doch wij blijven vriendelijk zo leert Paulus. Wij worden aanzien als iemand die 
achter de vuilniskar mag lopen en andermans vuilnis moet dragen, aanzien als zeer 
vernederend onder de Grieken. Doch alles is tijdelijk tot de komst van Jezus! 
 

WAAROM SCHREEF PAULUS ZOIETS NAAR JONGE CHRISTENEN? 
 
(14,17) De apostel had niet de bedoeling mensen te kwetsen of te beschamen, maar om hen 
bij te sturen in hun Bijbelse handel en wandel. Ze waren toch ook door hem tot het geloof 
gekomen in Christus! Daarom wilde hij hen beschermen voor die schijnapostelen, welke niet 
door de Heer werden gezonden of aangesteld. 
Paulus wil hen benaderen als hun geestelijke vader en als voorbeeld. De apostel Paulus had 
ze allen lief, maar zachte heelmeesters, stinkende wonden! 
 
 
De apostel stuurt Timotheus om hen de nodige Bijbelstudies te geven. Per brief gaat dit niet 
zo goed. Ze hadden nood aan het goed begrijpen van het evangelie. Men kan goed planten 
soms, maar als men geen water geeft, dan komen de plantjes gewoon om! 
 

ARROGANTE MENSEN IN DE GEMEENTE. 
 
(18,21) Overal vind men soms mensen, opgeblazen, die het altijd voor het zeggen willen 
hebben. Het waren mensen die zichzelf op de voorgrond willen plaatsen. Mogelijks hadden 
die mensen een bepaalde vooraanstaande positie in de wereld en kwamen tot geloof, doch 
vlug willen zij ook daar hun aanzien krijgen. Hier dacht men al dat Paulus niet meer zou 
terugkeren.  
 
Merkwaardig genoeg vinden wij hier al een voorbeeld hoe Paulus werkte.  
“Indien de Heer wil dat ik kom” wat een voorbeeld van grote afhankelijkheid is er bij Paulus 
gevonden, sinds hij Jezus zag niet alleen als zijn verlosser, maar als zijn Heer!  
Een kind van God gaat en staat niet altijd waar hij wil, wanneer hij bezig is in het koninkrijk 
van God! Zijn organisatieplannen kunnen duidelijk in de war worden gebracht door 
omstandigheden.  
Laten wij erop letten hoe Paulus die arrogante mensen zal aanpakken. Zeker niet aan de 
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hand van wat zij spreken en denken over het evangelie.  
Hij zal in hen hun kracht in de Here nazien!  
Opnieuw is het goed te begrijpen wat Paulus bedoelde 
met die christelijke kracht.  
 
16   Want ik schaam mij des Evangelies van Christus 
niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een 

iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den 
Griek.Rom.1 

Hij stelt die mensen voor de keuze, in welke geest 
moet ik jullie benaderen?  Streng, liefde, of 
zachtmoedigheid?  

 

Hoe zal hij hun kracht beoordelen? 

 
Welke geestelijke overwinningen hebben zij in hun leven al ondervonden?  
Welke zonden overwonnen in de kracht van het evangelie? Strijden zij nog in eigen kracht, of 
ondervinden zij de werking van Gods Geest. In hoeverre heeft Gods woord invloed op het 
leven van die arrogante betweters al gehad?  
 

Wat doen ze met het onderwijs van Paulus? 
 
Ze weten dat ze niet mogen liegen, maar hoeveel liegen ze nog? Zijn ze gestopt met het 
dienen van hun afgoden? Zijn ze nog hebzuchtig? Verlangen ze nog de grote weelde? Zijn 
hun begeerten al verminderd? Hebben ze al een geestelijke band met elkaar?  
In hoeverre laten zij zich nog meedrijven op de wateren van de filosofen, met al hun 
grootspraak?  
 
In hoeverre zijn ze al bekwaam valse leer en de geesten te onderscheiden?  
Paulus gebruikte de woorden van het evangelie, de woorden van Jezus, daar zit pas 
levenskracht in. Ook Jezus leerde het volk, door voorvallen in het dagelijkse leven: 
 
22  En al de zeven namen dezelve, en lieten geen zaad na; de laatste van  allen is ook de 
vrouw gestorven. 23  In de opstanding dan, wanneer zij zullen opgestaan zijn, wiens vrouw 
zal  zij van dezen zijn? Want die zeven hebben haar tot een vrouw gehad. 
24  En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Dwaalt gij niet, daarom, dat gij  de Schriften 
niet weet, noch de kracht Gods? 25  Want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, zo 
trouwen zij niet,  noch worden ten huwelijk gegeven; maar zij zijn gelijk engelen, die in  de 
hemelen zijn.Marc.12 
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HOOFDSTUK 5 
 
De apostel heeft ernstige klachten 
gehoord over het schandelijk sexuele 
gedrag van iemand welke behoorde tot 
een van de huisgemeenten te Korinthe. 
(1) Het gaat over een vorm van incest. 
Hier van iemand met zijn (stief) moeder. 
Het was een echte schande bij de 
ongelovige heidenen en het was tevens 
strafbaar! De Gemeente kreeg dus al een 
slechte reputatie bij het volk. Het volk 
kende wel de gangbare vormen van 

hoererij bij de religieuze afgodentempels, maar dit misdrijf was er ver over. (zie de puinhopen van 

de tempels) 

(2,3) Paulus laat weten dat de oudsten arrogant waren en zich ongeestelijk gedroegen. Er 
was daar geen geestelijk verdriet te bemerken! Ze hadden diep teleurgesteld moeten zijn 
met die situatie. Ze hadden die man, ook al broeder genoemd, meteen uit hun midden 
moeten verwijderen!  
Was ik in uw midden geweest schrijft Paulus, dan had ik die man in Jezus naam bestraft voor 
wat hij had gedaan. Paulus veroordeelde terecht die man!  

(4,5) Wanneer hij aan de satan zou zijn overgeleverd, betekent eenvoudig dat hij uit de 
gemeente diende te worden verwijderd, en zou behoren tot de ongelovige wereld. Hij zal in 
de strik van de duivel vallen, geen bescherming meer, als een geestelijk blinde.  

Psa_119:105  Nun. Uw woord is een lamp voor mijn voet, 

en een licht voor mijn pad. 

In het licht van het Pascha, hebben christenen in feite het “Egypte” verlaten door geloof in 
het geofferde bloed van Jezus. Egypte staat symbolisch voor een wereldse leefwijze met 
wereldse principes. De verlossing door de Rode Zee, als tegenbeeld van de doop in het 
nieuwe verbond door Jezus ingesteld. 
Ook Jezus maakte dat onderscheid tussen binnen en buiten het koninkrijk Gods te staan. 
 
11  En Hij zeide tot hen: Het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van  het Koninkrijk 
Gods; maar dengenen, die buiten zijn, geschieden al deze  dingen door gelijkenissen;Mark.4 
 
Dit met de bedoeling hem tot inzicht te brengen, ook dat zijn lichaam ten onder gaat door 
zijn werelds zondig gedrag. Maar opdat hij tegen de dag des Heren zijn geest zou worden 
behouden. Hopende dat hij tot inzicht komt. Paulus schrijft dat ze die man in hun 
vergadering, openlijk aan de deur dienen te zetten in Jezus naam. Paulus laat hier het gezag 
van de Here tot uiting komen. Mensen die door de Heer en onder echte leiding van de Geest 
als dienstknecht werden aangesteld, hebben nog steeds dit gezag. Vandaag hebben 
sommige christenen daar moeite mee, omdat ze door opgeblazenheid geen gezag in de 
gemeente meer aanvaarden. 
 2 Timotheüs 4:3  want er komt een tijd, dat men de gezonde leer niet verdraagt, maar zich een 
massa leraars bijeenraapt naar eigen smaak; dat men zich de oren laat strelen,   
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(6) Bepaalde Oudsten willen nooit de Bijbelse tucht toe 
passen, dit kan zorgen dat een ganse gemeente 
geestelijk ten onder gaat of een pijnlijke scheuring 
ondergaat. Sommige oudsten of voorgangers stellen 
zichzelf boven het gezag van de Bijbel, zo ontstond het 
huidige Babels christendom, met pedofielen enz.  
Weet gij niet, dat een weinig 
zuurdesem het gehele  deeg zuur 

maakt?  
Zuurdesem is een beeld van zondigheid. De gemeenten kunnen geen 
afgodische praktijken toelaten, zoals het verbieden van het huwelijk, 
ontstaan door de afgoderij van de godin Cybele, wat later het Celibaat 
liet geworden. De priesters van Cybele castreerden zichzelf tot eer 
van haar. (Cybele prosessie te Pompei en gevonden marmeren beeld ) 
 

(7,8)  Gij zijt ongezuurd, want Christus stierf voor u! Uw zonden zijn 
vergeven, dus laat niet opnieuw toe dat het zondigen gewoon verder 
gaat, en nu dan nog op zulk een schandelijke wijze. Ook ons paaslam is geslacht, vergeet dit 
niet! 
(9,10) Je kunt toch geen vriendschap of gemeenschap hebben met zulke mensen. Wanneer 
dit soort van mensen uw vrienden zouden worden, dan wordt gij opnieuw langzaam 
gelijkvormig aan de wereldse of ongelovige mensen. 
 

  

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing 

van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en 

volkomene. Rom.12 
 

 

Hun geestelijk of Bijbels denken was niet 
in overeenstemming met hun toezien. 
Natuurlijk kwamen de christenen ook in 
contact met ongelovigen die naar de 
hoererij in de afgodentempels gingen met 
al de gekende vruchtbaarheidsgodinnen.  

 

Paulus heeft nooit bedoeld dat men niet mocht spreken met die mensen welke zich 
bezondigden aan die bepaalde rituele seks.  

Christenen dienen ook niet in een klooster te gaan om zich af te zonderen. Bijbelgetrouwe 
christenen hebben een opdacht precies om Gods genade te verkondigen en te 
waarschuwen voor een eeuwig verderf in de hel. Ook Jezus sprak openlijk met zondaars, en 
sprak hen over eeuwig leven, en een eeuwig verderf! Jezus vermengde zich niet met de 
zondaar, Hij had geen gemeenschap voor ze zich bekeerden.  Wie zich vermengt zoals Paulus 
schrijft, vormt een éénheid met de ongelovige.  

14 Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of 
welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? 15 Welke overeenstemming is er tussen Christus en 
Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? 2 Kor.6 
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Jezus sprak niet opdat ze vrienden van Hem zouden worden, en opdat ze Hem zouden 
volgen. Hij sprak opdat ze Hem zouden herkennen als hun Messias en hun verlosser. De 
Gemeente van Christus is geen vriendenkring of hobbyclub, het is een geestelijke familie van 
God. 

 Luk_15:2  En de Farizeeën en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: 
Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen.  

 
(11) De apostel laat weten dat men hem goed dient te begrijpen, en geen vriendschappelijke 
band moet hebben met mensen die zich wel broeder noemen maar waarvan hun gedrag niet 
is veranderd. 

Hij noemt enkele voorbeelden: Hij noemt geldzuchtige mensen.  
Dit zijn mensen die zich wel christen noemen, maar ze blijven zoeken 
boven alles, om rijk te worden, of hun loopbaan komt op de allereerste 
plaats. Besteden minder tijd in gemeenteverband, weinig of geen 
Bijbelstudie, weinig gemeenschap. Getuigen kan moeilijker want men kan 
klanten verliezen. 
Of een ander voorbeeld waarbij seks symbolen in de gemeente binnendringen, aandacht 
trekken en in tongen spreken! Bedenk de charismatische bewegingen o.a. in Amerika en 
verder doordringen. Alles onder het bedenken van: je mag niemand veroordelen! 
 

 1Ti_6:10  Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke 
sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelven 
met vele smarten doorstoken.  

Hij waarschuwt in feite voor het gevaar van afvalligheid, van hun geloof in Christus!  
 
Lukas 16:13  geen dienaar kan twee heren dienen; hij zal of den één haten en den ander 
beminnen, of den één aanhangen en den ander verachten. gij kunt god niet  dienen en de 
mammon. 
Hij noemt afgodendienaars. 

In Korinthe waren er vele 
afgodentempels met allerlei 
erediensten en heidense rituelen. 
Zoals in de tempel van Apollo te  
Korinthe. Apollo was eerst een 
Griekse afgod, en later overgenomen door de 
Romeinen als zonnegod. Het had eerst de functie van 
een herdersgod, een soort beschermheilige. Hij werd 
ook gebruikt als 
een orakelgod, 

die de wil van de goden openbaarde.  
Vele mensen stelden hun vertrouwen hierop, zoals men 
ook vandaag die afgoderij kent onder aanbidding van de 
Mariabeelden en heiligenbeelden, amuletten enz.  
Van deze oude afgoden sloeg men munten en medailles. 
Ook deze gebruiken werden overgenomen door het 
Babelse christendom. Hierbij de eerste hemelkoningin 
met de voet op een leeuw. En later de Mariabeelden met de voet op de slang. 
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Leviticus 26:1  Gij zult ulieden geen afgoden maken; noch gesneden beeld, noch opgericht  
beeld zult gij u stellen, noch gebeelden steen in uw land zetten, om u  daarvoor te buigen; 
want Ik ben de HEERE, uw God! 
 
1 Joh. 5:21  kinderkens, wacht u voor de afgoden! 
1 John 5:21  Little children, keep yourselves from idols. Amen. 
 

HET CHRISTELIJK GEDRAG TEGENOVER ERNSTIGE ZONDE IN DE GEMEENTE 
 

1Co 5:12  Want wat heb ik ook die buiten zijn te oordelen? Oordeelt 
gijlieden niet die binnen zijn? 

 
1Co 5:13  Maar die buiten zijn oordeelt God. En doet gij dezen boze uit 

ulieden weg. 
 
In een van de verloren brieven aan de Korintiërs heeft Paulus waarschijnlijk niet scherp 
genoeg geweest of men heeft hem niet goed begrepen. Door de afgodendienaars in de 
tempels was er veel invloed van seksueel misbruik, overspel en immoraliteit. Die mensen 
waren een besmettingsgevaar voor de gemeente, één zondaar, dief, dronkaard of 
hoerenloper was genoeg.  Paulus was zeer bekommerd voor de gemeenten. Nu treed hij 
streng op, en maakt duidelijk dat hij wat de ongelovigen betreft, deze overlaat aan God. 
Maar dat hij wel klaar en duidelijk is tegenover hen die in de gemeente zijn, en een 
onbekeerd gedrag tonen, deze mensen dienen gewoon aan de deur te worden gezet.  
Dit betekent nog genade, want overspel en andere seksuele zonden werden met de 
doodstraf beoordeeld.  
 
20  Vervloekt zij, die bij de vrouw zijns vaders ligt, omdat hij zijns vaders slippe ontdekt 
heeft! En al het volk zal zeggen: Amen.Deut.27 
 

HOOFDSTUK 6 
 

WARE CHRISTENEN ZULLEN STRAKS OORDELEN! 
(1-6) Het leek wel of de christenen te Korinthe, weinig Bijbelkennis hadden, of geen 
Bijbelstudie volgden, zoals vele christenen vandaag in het tijdperk van het lauwe Laodicea. 

Paulus schrijft hier in dit hoofdstuk herhaaldelijk: “ Weet gij niet…”. 
Het “niet weten” kan leiden tot ernstige problemen in een gemeente en in het persoonlijk 
leven van een christen. Het wel weten, maar niet willen doen is nog erger, zo ontstond het 
Babels- Rooms christendom, met eigen kerkelijke wetten! Dit bracht verdriet bij de eerste 
Bijbelgetrouwe christenen. Prediker 1:18  Want in veel wijsheid is veel verdriet; en die 
wetenschap vermeerdert,  vermeerdert smart. 
 

Een rechtszaak onder christenen. 
Zo lezen wij hier over een ander probleem, een lopende rechtszaak onder de christenen 
daar. De apostel gaat hier op in, en begrijpt niet hoe het mogelijk is, dat christenen naar de 
rechtbank zouden stappen om hun rechten op te eisen.  
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Bij de Joden in de synagoge loste men ook zelf de problemen op, naar eigen recht en zonder 
straffen, en zonder naar de Romeinse arbiter te gaan. (Zie Fig.) 
Hoe kun je nu recht gaan zoeken bij ongelovigen die Gods recht niet kennen! De Romeinen 
respecteerden het rechtspreken in de Joodse synagogen. Anderen denken dat er  bekeerde 
Joden waren, en zij zich tot de heidense rechtbanken wenden. Het kunnen ook mensen zijn 
geweest welke het christendom enkel zagen als een doctrine Dit was zeker niet de wil van 
God. 
 

1Co 6:2  Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? 
1Co 6:3  Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te 

meer de zaken, die dit leven aangaan? 

 
Paulus leert dat wijze christenen bekwaam zouden zijn, om rechtszaken en geschillen, 
erfenissen, diefstal, overspel, geldzaken, enz. zelf op te lossen tussen broeders of zusters. 
Het betekent dat ook oudsten toezicht zouden houden, anders zou het beschamend zijn, 
voor het evangelie. Ook mocht iemand in de gemeente worden aangesteld door de beide 
strijdende partijen om recht te spreken met Gods normen. 
(5,6) Het was niet de bedoeling om een strafvonnis uit te spreken. Er staat niet dat het 
verboden was om naar een rechtbank te stappen, maar het past helemaal niet voor 
christenen, tenzij tegenover ongelovigen!  
Paulus beriep zich later zelf op de keizer. Hoe wist Paulus dit allemaal? Wel hij kende het 
eerste verbond, en de profeten, Daniel 7:22 kende hij. 
 

Bijbelgetrouwe christenen zullen over engelen oordelen! 
Engelen in het boek van Henoch (13) beschreven welke gemeenschap hadden met mooie 
vrouwen, welke ze verkrachten, en waaruit de reuzen werden geboren. Ook waarschijnlijk 
oordelen over de goede engelen. (Ps.8:7)  
Daarom is het aardse leven hier een voorbereiding, een stage, om te leren scherp 
onderscheid te maken tussen goed en kwaad, op basis van Gods woord. Het is duidelijk dat 
wie als christen, nog geen aardse zaken naar Bijbels recht kan beoordelen, hoe zal hij de  
engelen oordelen? Je moet beschaamd staan over uw zwakke kennis schrijft Paulus! 
(5) Het zou wel soms beter zijn voor een christen om onder broeders en zusters, onrecht te 
lijden dan naar een rechtbank te stappen met onrechtvaardige rechters. Onrechtvaardig in 
de zin van het niet kennen van “Gods recht en wet” Het is genade om ook onrecht te lijden, 
omdat men rekening houdt met Gods woord! (1 Petr.2:19) 
 

OF WEET GIJ NIET……….. 
 

dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven? 
 

Met onrechtvaardigen wordt de goddeloze bedoeld. Christenen die 
verder blijven zondigen als die zedeloze man,  in vorig hoofdstuk 
stelt Paulus gelijk met de ongelovigen!!! 
Zijn christenen dan zo rechtvaardig? Zondigen zij niet? Wel zij 
werden door God gerechtvaardigd, door geloof in het offer van 
Jezus, en zijn zo in een andere status gekomen, een hemelse VIP, als 
men dat zo wil horen. 



 
23 

 
dat gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van 

den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods; 
 
(10,11) Om het duidelijk te maken en hen 
niet in twijfel te laten, legt Paulus uit welke 
mensen hij bedoelde met ongelovigen, 
namelijk overspelige echtgenoten, 
onbekeerde kerkgangers, toen de 
afgodendienaars welke gingen naar allerlei 
tempels, dieven, pedofielen, schandjongens 
of homoseksuelen, geldzuchtige mensen, 
kwaadspekers enz. En dit alles zoals er 
sommigen onder u waren. Ook vandaag bij de afgoderij en 

aanbidding van Maria, als koningin des Hemels, afkomstig uit de aanbidding van Semiramis 
en Tammuz. 
 
(12) Paulus liet zich door niets knechten. Hij wilde zich niet binden aan een Joods of het 
heidens levenspatroon. Christenen zijn vrij. Alle christenen kunnen samenkomen op 
zaterdag, in plaats van op zondag, maar ze zijn bijvoorbeeld nog niet vrij van een ingestelde 
heidense traditie. Als iets verslavends werkt, werd dit aanzien als onnuttig.  
 
Weet gij niet…Dat… Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor den 

Heere en de Heere voor het lichaam.  

 
(13) Is de maag er voor het voedsel, of het voedsel voor de maag? (buik) dit is een 
gnostische zegswijze. Het werd gebruikt om aan te tonen dat er sexuele zelfbeheersing nodig 
is. Zo zinspeelt hij op het vorige hoofdstuk. In Korinthe was er veel seksverslaving. 
Er is een begeerte tot voedsel en drank, dat er nodig is om het lichaam te onderhouden, 
maar wordt er niet verslaafd aan voedsel. Zowel voedsel als maag zal verdwijnen, dus ook 
alle spijswetten in het koninkrijk Gods! 
Opgepast, het lichaam is niet geschapen voor de afgoderij, maar voor de Heer. Dit betekent 
dat het lichaam een bijzondere rol kent en zal kennen in de toekomst van een christen. Een 
christen is vrij over zijn lichaam, zolang hij het geen schade aanbrengt, laat staan een 
crematie! 
Het aardse lichaam is er niet voor de tempelhoer in een afgodentempel! En de geest van 
een christen moet geen eenheid zoeken met afgodendienaars, noch met de nieuwe Babelse 
praktijken zoals in de R.K.K.  

Petrus waarschuwde in dezelfde zin : 

2Pe_2:22  Maar hun is overkomen, hetgeen met een waar spreekwoord gezegd 
wordt: De hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel; en de gewassen 

zeug tot de wenteling in het slijk. 

 
(14,15,16) Weet gij niet dat u zult opgewekt worden, zoals Jezus werd opgewekt! Uw 
lichaam is een lid van Christus. Als je bij de hoer gaat, of overspel dan bent u één geheel met 
haar. 
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Wie christen is geworden is één geheel geworden in zijn denken, zijn eigen geest met de 
Geest van Christus! Dus het is wit of zwart! Bij de opname, welke een opwekking en oogst is, 
zal duidelijk worden wat tarwe is en wat dolik is. Je bent wedergeboren of niet. Afgevallen of 
niet! 
(18) Sommigen dachten dat het niet zo erg was naar een tempelhoer te gaan, velen deden 
dat, ze werden telkens in verleiding gebracht door die mooie jonge vrouwen. Paulus 
waarschuwde hen ernstig.  
 
Die zonde is helemaal anders dan alle andere zonden blijkbaar. Denk aan Jozef bij de vrouw 
van Potifar. Het lichaam van de christen ondervond niet altijd zichtbare schade door ziekte 
bij overspel, of hoererij. Paulus spreekt de Griekse wijsbegeerte tegen dat de geest geen 
invloed had op het lichaam. Vandaag krijgt hij wetenschappelijk gelijk. Maar de schade is 
mysterieus veel erger voor de geest. Hier ligt een verborgen schade, een litteken voor de 
menselijke geest. Het maakt slechte chemicaliën in de hersenen, die op hun beurt het 
lichaam ergens kunnen beschadigen.  
Er is nog een verschil tussen een gelovige en een ongelovige. De ongelovige krijgt problemen 
met zijn geweten, maar kan dit onderdrukken. Een wedergeboren christen komt zwaarder in 
conlikt. Hij heeft Gods Geest ontvangen welke in strijd komt met zijn geest. 
 
4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus 
een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. 5 Of meent gij, dat het 
schriftwoord zonder reden zegt: De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid? 
Jacobus 4 

 
In het huwelijk is bij sexuele eenheid een diep intiem verband voor geest en lichaam. Het 
verband spreekt over “binden”, zoals men spreekt over een huwelijksverbond.  
Zo is een werelds samenwonen zonder verbond, een on-Bijbelse zaak, dus niet naar de wil 
van God, dus  geen zegen. 
 

Bij de zonde van hoererij, ontstaat er geestelijke schade, want weet gij niet… 
  
(19,20) Uw lichaam is een tempel van Gods Geest geworden. In de tempel was dat het 
“Heilige der heiligen” De geest van een wedergeboren christen is in feite getrouwd met Gods 
Geest! Het lichaam en de geest van een christen is eigendom van de Heer, en zo is dit als een 
vorm van ontbinden of relatiebreuk met Hem. Dat lichaam van een christen is eigendom van 
God, en dit dient gerespecteerd te worden. God bekijkt het als een schending van Zijn 
tempel!  
De gelovigen te Korinthe kenden de zware gevolgen nog niet van zulke zonden als sexuele 
immoraliteit, ze begrepen nog niet voldoende dat ze werkelijk een nieuwe schepping waren 
geworden in Christus. God kan dan ook zelf ingrijpen en de nodige tucht toepassen:  
 
1Co_3:17  Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de 

tempel Gods is heilig, welke gij zijt. 
 
Dat lichaam en geest dient gebruikt te worden om God alle eer te geven, en te loven niet 
alleen op de samenkomsten, maar in het dagelijkse leven, door Bijbelse attituden aan te 
nemen. En door de inwoning van de Geest zal dat lichaam opgewekt kunnen worden. 
Hier mogen we de context zeker niet laten verloren gaan bij de uitleg. 
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 2Pe_2:22  Maar hun is 
overkomen, hetgeen met een 

waar spreekwoord gezegd 
wordt: De hond is wedergekeerd 
tot zijn eigen uitbraaksel; en de 
gewassen zeug tot de wenteling 

in het slijk. 

 

 

 

HOOFDSTUK 7 
 

(1,2) Paulus begint hier met een strenge weerlegging 
van een heidense levensstijl of cultuur welke 
voortleefde onder bepaalde Korintiërs. De gedachte: 
Al zou het goed zijn dat mannen zich niet moeten 
binden of trouwen met slechts één vrouw.  
Zij stonden erg op hun vrijheid. Ook 
vandaag wil men zich niet meer 
binden, daarom gaat het 
huwelijksverbond in de 

maatschappij bergaf. Dit staat haaks op de wat God leert. Het huwelijk is 
een instelling door God zelf gegeven. Ieder zijn eigen man of eigen vrouw, 
en geen hoererij. Bedenk in Korinthe de afgodentempels met ondermeer 
Aphrodite, godin van de liefde, welke men godsdienstig diende. Er waren 
dan meer dan duizend tempelhoeren actief! (Afb.Corinthe) 

 

ADVIES VAN PAULUS OVER DE SEKSUELE OMGANG IN HET HUWELIJK 

 
(3-6) Er zijn wederzijdse echtelijke verplichtingen ook over seks. Wanneer de vrouw of de 
man kinderen wil, dan dient dat echtelijk recht te worden gerespecteerd. Het lichaam is 
tevens wederzijds bezit vanaf het huwelijksverbond. Doch het betekent, je moet voor de 
ander in liefde klaar staan! Maar het mag volgens sommige uitleggers wel geen “overlast” 
worden. 
Een tijd van onthouding kan en mag enkel met wederzijds goedvinden, voor eventueel 
gebed, maar om daarna terug samen te komen. Men sloeg soms in die tijd een seizoen over. 
Over voorbehoedsmiddelen was er toen nog geen sprake. De uitvinder van de “pil” was 
Joods, en had veel spijt over zijn uitvinding! Let op de listige werking van satan, hij wil altijd 
een echtscheiding veroorzaken, en de pil was en is niet altijd tot zegen. 
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ZOALS GOD U SCHIEP IN HET LEVEN………… 

(7-9) We zijn niet allemaal gelijk geschapen, leert Paulus. Ik blijf alleen, en heb daar geen 
moeite mee, hij geeft de raad dat ook weduwen alleen blijven.  
Indien je als weduwe, of alleenstaande moeite hebt om alleen te blijven, da dan trouwen in 
plaats van dat seksueel verlangen te onderdrukken. Normale seks is geen zonde! De Bijbel 
verplicht ons wel niet om te trouwen, wel om na het huwelijk trouw te blijven! 

WAT BEVEELT DE HERE DE CHRISTENEN? 
 

(10,11) Een getrouwde vrouw mag de man niet 
verlaten, dit is een algemeen Bijbelschristelijk 
principe. Toch komt dit overal voor, dan zijn er 
slechts twee mogelijkheden ongehuwd blijven of 
verzoenen. In die tijd was er nog de slavernij met alle 
gevolgen.  

Toen waren er ook de ongelovige vrouwen die 
scheiden om te trouwen, en trouwen om dan te 

scheiden. Het werd toen als wettig overspel genoemd door de Romeinen en Grieken.  De 
man mocht geen echtscheiding aanvragen (verstoten) of de vrouw aan de deur zetten. 
Vandaag lijkt dat helemaal anders, er zijn de antichristelijke principes, welke zijn 
doorgedrongen. 
 

PASTORAAL ADVIES VAN PAULUS 
 

(12,14) De apostel richt zich nu tot de gezinnen die na hun huwelijk tot geloof in Christus 
waren gekomen. 

 
Wanneer er een gezin is, met een ongelovige partner, en die ongelovige partner is tevreden 
met hun huwelijk, laat dat dan zo! Wanneer iemand tot geloof komt vandaag, en een 
partner niet, en er zijn geen problemen, laat dat dan zo! Bewaar de vrede Gods. Bij de 
Grieken en de Romeinen en volgens hun wetten mocht men dan al scheiden. 
 

De apostel schrijft dat de ongelovige “geheiligd” is in de partner.  
Men dient goed te begrijpen dat deze “heiligheid” niet is op basis van geloof door het offer 
van Christus. Dus niet te begrijpen als “behouden”, maar wel als een voorbereidende heilige 
tijd om tot geloof te komen! Daarom dat Calvijn liet verstaan dat kinderen uit het christelijk 
gezin, meer kans maken om later wedergeboren te worden, dan andere kinderen! 
Voor God betekent het dat die ongelovige opzij werd gezet om tot hem te spreken en hem 
of haar in een andere situatie te brengen dan in de algemene goddeloze wereld.  
Gesteld buiten de machten der duisternis, dus een vorm van bescherming. Daarom ook zijn 
de kinderen uit zo’n huwelijk ook “geheiligd” en niet onrein, of besmet en gebonden door de 
duistere machten. Joden zagen de kinderen anders als onrein. (Jood en heiden)  
Dit is sterk afhankelijk van hun Bijbelse opvoeding, en dat lag meestal bij de moeder.  
(NBG vert. 14 “heilig” is foutief!) Ook de apostel maakt zulke dingen duidelijk aan Timotheus. 
 

4 Want alles wat God geschapen heeft, is goed en 
niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging 

aanvaard wordt:5 want het wordt geheiligd door het woord Gods en 
door gebed. 1 Tim.4 
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Wanneer er christenen waren welke onwetend offervlees aten welke was geofferd 
aan de afgoden, het kon hen niets doen, door deze bescherming van het geheiligd 
zijn. 
 

(15,16) Echtscheidingen zijn per geval, ook al had 
Paulus geen bureau voor huwelijksmoeilijkheden en 
advies!  
Wanneer de partner geen christen is, en hij/zij verlaat 
het gezin, dan geeft Paulus de raad, er zeker geen 
vechtscheiding van te maken, of niet als in de hel 
samen te leven. De christen is dan opnieuw vrij, en 

verder niet meer gebonden. Als je vrij bent kun je eventueel hertrouwen. God wil 
vrede, en zeker voor de kinderen welke in harmonie kunnen opgroeien. 
Er waren gelovige partners die probeerden hun echtgenoot of echtgenote terug te 
winnen. Paulus raad aan om dit niet verder te doen, als verzoening mislukt, want je 
weet toch niet of je hem of haar tot geloof zult kunnen brengen, zodat hij/zij 
behouden zal zijn. Men dient die situatie te aanvaarden en weten dat God het ook 
weet. 

Wanneer kan hertrouwen volgens de Bijbel? Korte uitleg: 
 

1. Wanneer een partner overlijdt. 
2. Wanneer een partner echtbreuk pleegt door vastgesteld overspel. 

3. Wanneer een ongelovige partner de vrouw/man wegzendt of zelf weggaat 
omdat de andere partner een Bijbelgetrouw christen is geworden. 

 
AANVAARD UW LEVENSLOT! 

 
(17,21) Laat ieder zijn levenslot of situatie aanvaarden, niet altijd eenvoudig, en vele 
mensen zouden op deze woorden harde kritiek uiten. Of je nu slaaf of vrije bent, 
aanvaard uw roeping. Luther vertaalde roeping, in de zin van beroep. (STV “beroeping”) 

Wie tot geloof komt moet niet veranderen van beroep bedoelde hij. 
Huwelijksproblemen komen er in elk gezin wel eens voor, of ben je geboren als 
Griek, of als Jood, besneden of niet. Arm of rijk. Maar aanvaard Gods geboden! 
 
(22,23) Een zondeslaaf in de wereld of een dienstknecht, welke christen is 
geworden, is in feite vrij. Hij werd een liefdesslaaf, van Christus, gekocht en betaald 
door Hem. Een liefdeslaaf volgt Christus, uit vrije wil, nooit uit dwang, uit winstbejag, 
en heeft de wereld losgelaten als prioriteit, geen slaaf van mensen. 
 

35 En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon 
blijft er eeuwig.36 Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt 
heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Joh.8 
 
7 Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij 
zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Gal.4 

 
14 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn 

zonen Gods.15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te 
vrezen, maar gij hebt ontvangende Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: 
Abba, Vader.16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.Rom.8 
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ALGEMEEN ADVIES GEEN BEVEL….VOOR ONGEHUWDEN. 
 
(25,26) Paulus vindt het goed om alleen te blijven, niet allen voor maagden ook 

jongens. (Gr.parthenoi) Hier behoren niet de echtgescheiden singles. Hoe komt Paulus 

erbij om zoiets te schrijven. Hij volgt nochtans de gedachten niet van de filosofen of 
andere wijsheren. Zelf heeft hij al veel geleden, en stokslagen gekregen omwille van 
het evangelie. Was hij getrouwd, dan kwam ook nog verdriet in zijn gezin. Het kan 
een reden zijn geweest, want christenen en Joden, waren in die tijd niet geliefd.  
Zo kwamen christenen al vlug buiten het sociale leven te staan, daar ze geen 
heidense gewoonten en opvattingen niet verder wilden volgen! Zij volgden niet 
verder de occulte staatsgodsdiensten en veel bijgeloof.  
Wie Jezus ging volgen, kwam soms wel in de armoede terecht, en werd 
gediscrimineerd. Deze ondertoon is er vandaag nog voor ware christenen, die hinder 
ondervinden in hun werksfeer. 
 
(27,28) Mensen kwamen tot inzicht van de waarheid, het evangelie.  
Wat diende dan te gebeuren? Paulus geeft hier wat raad zoals in de vorige verzen 
12,14. “De tijd is kort” De apostel bedoelde mogelijks dat de Here kon terugkomen, 
of dat het leven plots kort kon zijn, bedenk de bloedige vervolgingen van de 
Romeinse keizers!  
 

PAULUS GAF NOG MEER GOEDE RAAD! 
 

(30,40) Hecht niet alle aandacht aan de genoegens van de 
maatschappij, kapitalisme en welvaart! 

 
33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid 
en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Matth.6 

 
Christenen moeten begrijpen dat er in de geestelijke wereld, geen man, vrouw of 
kinderen meer zullen zijn. Een andere wereld staat de christenen te wachten! 
Veel martelaren verloren hun vrouw en kinderen omwille van hun geloof in Jezus! 
Daarom diende er onder de christenen te Korinthe, het besef te groeien, dat in alles 
Jezus op de eerste plaats kwam te staan.  
 

die wenen, als weenden zij niet; die blijde zijn, als 
waren zij niet blijde die kopen, als zouden zij er 

niets van behouden;(30) 

 
In het verdriet, hou u moedig, laat u niet 
overweldigen, of wordt niet depressief, vertrouw op 
uw beloofde toekomst. Als u blij bent, ga dan niet 
overdrijven! Als u iets koopt, of bezit krijgt, laat het 
geen afgod worden, wees niet hebzuchtig, maak u er 
niet aan vast! Het verdwijnt eens.  
Ook de wereld zelf is aan aftakeling toe. (31) Dit is 
iets wat wij vandaag dagelijks op Tv kunnen volgen, 

let op de rampen, een wereldwijde klimaatverandering die er niet altijd is geweest! 
Veel wordt verzwegen, anders moet men meer en meer de Bijbel gelijk geven! 
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Paulus wilde wel dat ieder zonder zorgen was…..maar…. 
 
Allen die getrouwd zijn dienen hun man of vrouw te behagen en ervoor te zorgen, 
wat normaal is vindt ook de apostel. Maar Paulus vreesde dat er dan geen tijd meer 
zou overblijven voor de zaak van de Heer. En de satan is erbij om zoveel mogelijk 
tijd te stelen door allerlei omstandigheden, die verleidelijk zijn. Bijbelonderwijs en 
gemeenschap (verbonden zijn met elkaar) is belangrijk, prioritair. Er bestaan ook hier 
goede voorbeelden, er zijn prinsen die vergaderingen verlaten, omdat de Bijbelstudie 
in de gemeente begint! Voor velen is dat niet te begrijpen, voor Bijbelgetrouwe 
christenen wel! 
Alle ongehuwde vrouwen kunnen en mogen zich aan de zaak des Heren wijden, dat 
vindt Paulus goed. Hierbij behoren naar ons denken, de weduwe, de gescheiden 
vrouw, de jonge dochter. Ze dienen zich wel heilig te houden, af te zonderen naar 
geest en lichaam voor de Heer. Het zijn niet de kloosternonnen, welke een andere 
oorsprong hebben. 
 

Let op wat Jezus sprak tegen vrouwen zonder tijd: 
 

40 Marta echter werd in beslag genomen door het vele 
bedienen. En zij ging bij Hem staan en zeide: Here, trekt 
Gij het U niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? 
Zeg haar dan, dat zij mij komt helpen. 41 Maar de Here 
antwoordde en zeide tot haar: 
Marta, Marta, gij maakt u bezorgd en druk over vele 
dingen, 42 maar weinige zijn nodig of slechts een; want 
Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet 
zal worden weggenomen. Luc.10 
 
Dat goede was dat ze had geluisterd naar het onderwijs 
van Jezus, ze kon prioriteiten stellen en nam de tijd. 
 

(36,40)  Paulus laat het uithuwelijken op zijn beloop, en respecteert het handelen van 
de vaders met hun dochters, welke dringend willen huwen. 
Tot slot herhaalt hij een Bijbelse norm aangaande de gehuwde vrouw, ze blijft 
gebonden tot de dood van haar man.  
Als weduwe, kan ze dan hertrouwen, met de enige voorwaarde dat haar nieuwe man 
nu een christen zal zijn. De apostel gaat uit van de mening dat een christen een 
andere christen kan herkennen. Een tweede huwelijk stelt Paulus niet sterk op prijs. 
 

Hoe kun je weten of iemand christen is geworden? 
 
De doop en kerk gaan is geen garantie! Want een 
man als Billy Graham twijfelde eens een tijd aan zijn 
behoud! Kan dat? Is die vraag belangrijk of je in het 
boek des levens staat opgetekend? En of! Het is de 
belangrijkste vraag die een mens in zijn leven kan 
stellen. Zeker Paulus stelt dezelfde vraag: 5 Stelt 

uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, 
onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat 
Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij 
verwerpelijk.2 Cor.13 
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Als Jezus in u leeft, dan is hij werkzaam in u. Dan gaat er geen dag meer voorbij 
zonder dat je aan Hem dacht, tot Hem sprak, m.a.w. je aanbidt Hem! 
Jezus nam die twijfel dan weg, met de woorden van Paulus: 
 
11 Immers het Schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd 

uitkomen.12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, een en 

dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen;13 want: al wie de 
naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Rom.10 

 
Zonder geloof gaat men ook niet aanroepen, in aanroepen schuilt ook het “om hulp 
roepen”. Voor vele Joden is dit de struikelblok, de naam Jezus! Je roept nooit om 
bijstand bij iemand die je niet vertrouwt, of je  ook niet kan helpen! 
Je moet weten dat hier vers 13 in de context staat van de profeet Joel, die de 
oordeelsdag, de dag des Heren, aankondigt! 

 
32 En het zal geschieden,  
dat ieder die de naam des 

Heren aanroept, behouden zal worden,  
want op 

de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming 
zijn, 

zoals de Here gezegd heeft; en tot de 
ontkomenen 

zullen zij behoren, die de Here zal roepen. 

Joel2 

 
 

Hoofdstuk 8 
 

Corinthiërs hadden twijfels en vroegen aan Paulus, welke 
houding zij dienden aan te nemen ten aanzien van het eten 
van offervlees aan de afgoden geofferd. Hun godsdienst 
door de Romeinen overgenomen van de Grieken, bestond 
uit het eren en het offeren van dieren aan Apollo, 
zonnegod, Aphrodite (Venus), Dionysus (Bacchus) Athena 
(Minerva) enz. Alles stond onder toezicht van de overheid, 
en werden gediend door priesters en priesteressen. Er 

waren dus verschillende soorten godsdiensten. Het vlees van die offers werd verdeeld, een 
deel voor de priesters, een deel werd verbrand, en een deel voor de offeraar, die het vlees 
meenam naar huis, of verkocht op de markt of vleeshal. Het feest kon ook worden gehouden 
in de tempel. Als je werd uitgenodigd als christen om te eten ter ere van de afgod voor zijn 
feest, kwamen daardoor christenen zwaar in gewetensproblemen.  
Deze vreesden Gods oordeel, lees Num.25:1-4 ! (Ps.106:28, Hand.15:20) 
Eten met gewetensproblemen is zeker ongezond voor het lichaam! Het kan vermeden 
worden. 
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(1,4) Wij weten allen waar het over gaat schrijft Paulus. Maar er is meer dan het kennen of 
weten, maar behoud zeker de liefde onder elkaar. Dat je elkaar moet liefhebben is ook 
Bijbelkennis!  
Natuurlijk waren er al twee groepen met verschillende gedachten ontstaan, de ene 
christenen dachten dat het eten van het offervlees hen geen kwaad kon doen. Andere jonge 
christenen meenden dat ze problemen kregen met hun 
geweten.  
Die problemen kwamen onder elkaar door onwetendheid. 
(5,6) Voor ons is er slechts één God, onze Schepper. Deze 
geloofsovertuiging ging natuurlijk scherp in tegenstelling 
van de Corinthiërs, welke gewoon waren van verschillende 
goden te dienen.  
(7,8) Er is niet voldoende Bijbelkennis bij alle christenen 
laat Paulus horen, dat zorgt voor problemen. Sommigen 
zijn nog gebonden aan die Grieks en Romeinse 
traditiegodsdiensten, met veel bijgeloof. Bv. Een hostie is 
het lichaam van Christus niet! Een kruisbeeld ophangen enz. Die traditiegodsdiensten gaven 
een inkomen voor al de priesters, de maagden, en al het keukenpersoneel, en beenhouwers, 
welke werkten in die afgodentempels. 
Ook vandaag zijn er nog gedoopte christenen, welke niet los zijn van bepaalde tradities in 
katholieke, protestantse en evangelische kerken. Let op de kerstfeestjes, met kerstbomen, 
welke heidense Yulefeesten zijn. Christus is ook niet geboren op 25 december, maar in 
september! Zo hebben wij ook vandaag twee soorten christenen. 25 december was het feest 
van Tamuz. Tamuz richtte later een kruis op, om mensenoffers te brengen aan zijn 
zonnegod! Later overgenomen door de Romeinen. 

 
(8,10) Wel of niet eten van offervlees zal uw 
relatie met God niet veranderen. Indien een 
zwak christen u ziet eten op een feest in de 
afgodentempel kan hij aanstoot daar aan nemen, 
en u zou in feite geen voorbeeld voor hem 
kunnen zijn. 
Benk bv. Het Sint Hubertusfeest, patroonheilige 
van de jagers, het traditionele eten van gewijd 
brood, het zegenen van de dieren, is afgoderij. 
Een Bijbelgetrouw christen zal daar niet aan deel 
nemen, al kan dat geen kwaad.  

Wanneer de zwakke christen zijn vertrouwen zou verliezen door uw “eten van 
afgodenoffers” dan ware het een aanleiding tot zonde! Hier primeert liefde op de kennis.  
(12,13) Uit liefde voor die zwakke broeder of zuster, met minder Bijbelkennis en ervaring, 
zou ik daar nooit meer gaan eten schrijft Paulus, het is zonde, en het kan geloofsafval 
veroorzaken.  
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HOOFDSTUK 9 
 
 (1,3) Ben ik soms geen apostel of christen? Wanneer heeft men 
gezag als apostel of evangelist? Paulus werd niet aangesteld, 
gebonden of betaald door een organisatie. Sommigen erkenden 
hem niet als apostel, nochtans waren wonderen te zien in zijn 
handelen door de Geest. Wees geen slaaf van mensen, of 
organisatie! (1 Kor.7:23) Hij was een vrij man! Hij moet in alle 
vrijheid kunnen werken en zijn werk met vreugde kunnen doen. Hij verwijst niet naar een 
officiële aanstelling, zoals oudsten worden aangesteld door een gemeente. Hij wijst gewoon 
naar zijn getuigenis, zijn roeping, en naar zijn vruchten voor en in de Heer, velen kwamen 
door hem tot geloof. Het bewijs (zegel) van mijn apostelschap bent u! 
Hij was geen schijnapostel, welke vele schijnchristenen voortbrengen, zoals Todd Bentley en 
anderen!  
 

Paulus weerlegt bepaalde kritiek van schijnapostelen! 
 

(4,11) Blijkbaar was er kritiek op Paulus, en Barnabas, daar zij 
niet altijd tenten en mantels maakten en soms gebruik 
maakten van vriendelijke christenen die sterk achter hen 
stonden. (Hand.18:3) (Zie afb.). 
Mag ik geen levensonderhoud ontvangen? Mogen wij niet 
eten en drinken bij hen, die ons ondersteunen? Zouden wij 
geen vrouw mogen meenemen op zendingsreis zoals Petrus?  

 
 
Wie doet legerdienst zonder betaling? Wie gaat er gaan werken zonder betaling, zo vraagt 
hij. De Wijngaardenier en de herder werken en eten ook! Paulus verdedigt dat recht met 
Gods woord, toen het oude verbond. 
 

WIE WERKT, ZAL ETEN! 
 
God vraagt zelfs dat werkende dieren hun eten waardig zijn! 
Zij dienen te eten om hun werk te kunnen doen! Zou God dat 
ook niet vragen voor de mensen in Zijn dienst? 
 

18 Immers, de Schrift zegt: Gij zult een dorsende os 
niet muilbanden, en: De arbeider is zijn loon waard. 1 

Tim.5 
 
 
De broeders van Jezus waren ook getrouwd, kwamen later tot het geloof, en namen hun 
vrouwen mede op dienstreis. (Matth.13:55). 
Wanneer iemand geestelijk voedsel geeft aan de gelovigen, zou hij dan geen recht hebben 
om ook vast voedsel te krijgen. 
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(12) De apostel laat weten dat hij van dat inkomensrecht weinig heeft gebruik willen maken, 
zoals andere apostelen. Maar geld mag geen hinder worden, om het evangelie te 
verkondigen! Het gaat dus niet om de job, zoals bij het personeel van de afgodentempels! 
Sommige evangelisten vandaag worden schatrijk, en ze zijn tot ergernis. Ze worden een 
echte hinder voor het ware evangelie! 
(13,14) Blijkbaar zitten de negatieve opmerkingen heel hoog bij de apostel. Hij argumenteert 
verder met een vergelijk van de tempelpriesters in Jeruzalem. Hij spreekt niet over het 
verplicht geven van de tienden, maar het blijft een recht om van het evangelie te kunnen 
leven. 
 

PAULUS, WAT IS DAN MIJN LOON? 
(15) Ik vraag niet waar ik recht op heb! Dit schrijf ik u niet 
om toch maar een prikkel te geven, of om te schooien, 
voor mijn inkomen! Ik sterf liever van de honger zo schrijft 
Paulus, want ik verheug mij erin het evangelie zonder 
bedelen te mogen verkondigen, het is genade. 
  

Waarom verheugt Paulus zich in de  
verkondiging van het evangelie ? 

 
Wat is zijn motief om op die wijze, heel blij verder te gaan met zijn prediking ondanks zoveel 
kritiek,  tegenspraak en kwaadsprekerij?  
 
22 Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten en wanneer zij u uitstoten, en smaden en 
uw naam als slecht verwerpen ter wille van de Zoon des mensen.Luc.6 

 
Paulus is niet trots daar hij zo velen bij de Heer mocht brengen, en tot geloof kwamen, maar 
hij ervaart dagelijks een onbetaalbare hemelse blijdschap in zijn ziel! Als gewoon 
lederbewerker, bij Aquila en Priscilla, verdiende hij een gewoon arbeidersloon, ondanks vele 
eretitels welke hij bezat, maar geen aandacht aan gaf. Hij was bekend onder alle lagen van 
de eenvoudige bevolking. (Afb. Woonplaats Aquila in Pontus)  
 

Want wee mij, indien ik het evangelie 
niet verkondig! 

(16) Hij voelt zich verplicht, het was noodzaak en 
opdracht de blijde boodschap te brengen. Hij zou zich 
ongelukkig voelen indien hij Christus niet verder vrijwillig 
zou prediken, en er mee stoppen. Ook de profeet Jeremia 
kende hetzelfde gevoel en plicht, en schreef het op:  
 
8 Want telkens wanneer ik spreek, moet ik het 
uitschreeuwen, van geweld en onderdrukking roepen; 
want het woord des Heren is mij geworden tot smaad 
en spot de ganse dag. 9 Maar zeide ik: Ik wil aan Hem 
niet denken en in zijn naam niet meer spreken, dan 
werd het in mijn hart als brandend vuur, opgesloten 
in mijn gebeente; wel matte ik mij af om het in te 
houden, maar ik kon het niet. Jer.20 
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Iedere wedergeboren christen voelt die drang! Een kerkganger kent dit niet. Men wil dit 
graag overlaten aan hen die een gemeente leiden, doch dit is niet Bijbels. Gezonde schapen 
brengen schapen voort! (17) Wanneer ik gewillig dit werk deed, dan had ik echt ook recht op 
loon. Maar dit is niet het geval voor mij, want ik ben door God zelf geroepen! Dus 
beroepsmatig of niet, dit speelt hier geen rol! (18) Wat is dan werkelijk mijn loon? Wat is 
dan mijn verdienste?  Paulus is klaar en duidelijk. Het is genade dat ik die blijde boodschap 
mag brengen zonder mij te moeten beroepen op mijn recht van inkomen! Dat is pas een 
evangelist naar Gods hart!  
 

7 Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 8 Geneest 
zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het 
ontvangen, geeft het om niet.Matth.10 

 
IK BEN EEN VRIJ EN ONAFHANLIJK MAN! 

En won mensen voor christus! 
 
(19, 23)  Paulus was vrij, en niet financieel gebonden aan de gemeente te Korinthe. Hij kon 
vrij en Bijbelgetrouw spreken. Waar afhankelijkheid van de overheid bestaat, is men nooit 
vrij! Hij was geen politicus of cultuurmens. Hij voelde zich wel een slaaf van Christus! 
Paulus past zich aan, aan de denkpatronen en gewoonten van zowel de Joden met de wet, 
als de heidenen met hun veelgodendom, afgoderij en bijgeloof. 
De Joden dachten en hadden de indruk dat hij er een dubbele moraal op nahield.  
Paulus had een bijzondere sluwe evangelisatiemethode.  
 
 

16 Het zij zo; tot overlast ben ik u niet geweest, 
ik ben nu eenmaal sluw, met list heb ik u gevangen. 2 Cor.12 

 
Hij zocht meestal eerst de Joden op in de synagoge, en als hij open harten vond, zou hij met 
hen wel de spijswetten eerbiedigen, en hen niet verder prikkelen. Om Joodse mensen te 
winnen liet hij nog besnijden.  
Trouwens liet hij Timotheus besnijden met het doel, mensen te winnen voor Jezus. 
 
3 Paulus wilde, dat deze met hem zou gaan en hij nam hem tot zich en besneed hem 
ter wille van de Joden in die plaatsen, want iedereen wist, dat zijn vader een Griek 
was.Hand.16 

 
Tegenover de heidenen zou hij hun de wet niet opdringen, maar later zouden zij in Korinthe 
deze dingen beter begrijpen.  
 

DE GOEDE STRIJD 
(24,27)  Men geeft soms veel aandacht aan de dure Olympische 
spelen, waar prijzen,  “erekransen” en medailles werden uitgedeeld 
aan alle overwinnaars. Christenen moeten alles geven om te 
overwinnen, hij bedoelde zelfbeheersing! Lauwe christenen, zoals in 
Laodicea, geven op, verzwakken in de strijd, ze ervaren niet meer de 
nodige geestelijke kracht, tekort aan geestelijk voedsel, en halen zelfs 
de streep niet meer!  
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Ze gaan mank zoals het volk Israël ten tijde van Elia, dat was wereldgelijkvormigheid.  
Christenen die overwinnen ontvangen een “onvergankelijke” kroon of erekrans.(1 Joh.5:4,5). 

(26) Ik hou mij in bedwang en train mij als een bokser. Ik sla doeltreffend, bij de ongelovige, 
maar bedenk daarbij mijn voorbeeldfunctie bijzonder om zelf geen verliezer te worden, na al 
de anderen te hebben aangemoedigd, om Jezus strijdlustig te volgen. Ik moet ook trouw 
blijven aan mijn roeping, daarom kan ik ook die strijd niet opgeven. 
 
 

20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar 
mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem 
binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met 
Mij.21 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op 
mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben 
met mijn Vader op zijn troon.Openbar.3 

 

 
Wat bedoelde hij met die erekrans? 

 
19 Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans 

voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie anders 
dan gij? 20 Ja, gij zijt onze eer en blijdschap.1 Thess.2 

  

Hoofdstuk 10 
 

De apostel Paulus vindt het heel belangrijk wat er is gebeurd 
onder het oude verbond met Mozes. Het vorige hoofdstuk 
eindigde met zijn oproep om zich heel sterk in te spannen, en 
de overwinning te behalen als een medaillewinnaar in de 
Olympische spelen! De medailles werden uitgereikt in de 
afgodentempels, de sport was verweven met de godsdienst! 
Zo is het voor de apostel duidelijk dat de Bijbel, in feite een 
geheel vormt, en het oude verbond veel geestelijke lessen 
bevat. (1,2) Hij verwijst naar wat is gebeurd toen Gods volk, uit 

Egypte werd verlost of bevrijd uit de slavernij. 
 

PAULUS NEEMT ISRAEL ALS EEN VOORBEELD  
OM IN DE GEESTELIJKE STRIJD NIET TE FALEN! 

 
Ze waren onder de “wolk” onder Gods bescherming 
en leiding gekomen. Ze werden gedoopt “in de 
wolk en de zee”, wat een heenwijzing is naar onze 
persoonlijke doop, na ons geloof in Christus. 
Zij vertrouwden op Mozes door het wonder van de 
zee welke hun vluchtweg uit Egypte werd. 
De symboliek is hier dat de wolk, ook water, de 
Geest symboliseert in de hemel, en de zee, het 
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water op aarde. 
Wij vertrouwen op Jezus, want wij zijn wedergeboren uit water en Geest. Het water, de 
woorden van Jezus, de Geest is in ons lichaam komen wonen, en overtuigde ons en gaf ons 
geloofszekerheid! Ook een levensgroot wonder!  
 

(3,4) God had zijn volk niet in de steek 
gelaten, ze kregen het manna en 
drinkwater uit de rots. Die rots staat 
symbolisch voor Christus.  
Zij dronken daaruit, en wij drinken ook 
uit die bron, het levende water, 
waarvan je geen dorst meer krijgt. 
(Joh.6:63) (Ps.78:24)  
 

(5) Hij waarschuwt opdat de 
gemeente niet dezelfde weg zou 
opgaan als Israël op weg naar het 
beloofde land. Velen waren God niet 

langer welgevallig, en de meerderheid van het volk, is omgekomen. Geloofsafval kwam er, al 
konden zij Gods aanwezigheid telkens ervaren en zien!  
Later profeteert Paulus voor de eindtijd hetzelfde, dat is de Laodicea gemeente, met lauwe 
christenen welke niet worden opgenomen! 
3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval 
komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 2 
Thess.2 

GOD STRAFT ALS EEN VADER! 

 
(6) Israël werd tot een pijnlijk voorbeeld gesteld voor alle volkeren, het verliet en vergat zijn 
God. 
13 Doch spoedig 
vergaten zij zijn daden 
en wachtten niet op zijn 
raad 14 Zij werden met 
lust bevangen in de 
woestijn en verzochten 
God in de 
wildernis.Psalm 106 

 
Een harde les opdat ze zich 
niet terug zouden richten 
tot kwade, de verleidende 
Egyptische, wereldse 
begeerten en 
onrechtvaardigheid. 
Let op schrijft Paulus, dat u zich niet laat verleiden tot iedere vorm van afgoderij, zoals 
Israël in de woestijn. Ze maakten zich een eigen beeld, naar Egyptische gewoonte, en dan 
geloofden ze dat het gouden kostbaar kalf hun god was welke hen redde uit de slavernij.  
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Hierbij beelden zij in hun fantasie echt in, en geloofden dat God in dat 
gouden kalf nu was gaan wonen! Met andere woorden dit is een oude 
Egyptische vorm van mysteriegeloof in de magische transubstantiatie, 
welke later een leer werd, met aanbidding tot gevolg!  
 

Psalm 106: 19 Zij maakten een kalf bij Horeb en bogen zich neer voor 

een gegoten beeld;  20 Zij verruilden hun Eer tegen het beeld van 
een rund dat gras eet.21 Zij vergaten God, hun Verlosser, die grote 
dingen in Egypte gedaan had, 22 Wonderen in het land van Cham, 
geduchte daden bij de Schelfzee. 

 
Nehemia 9: 18 Zelfs toen zij zich een gegoten kalf gemaakt hadden en zeiden: dit is uw 
god, die u uit Egypte heeft gevoerd, en, toen zij grote wandaden bedreven, 

 
God wil geen afbeeldingen van Hem op aarde zien! Dit was zeer gevaarlijk, want God 
bestraft telkens eigengemaakte afgoderij!  
Ga dus ook niet naar de tempel van de afgoden, waar u wordt uitgenodigd, tot het 
feestvieren, een festival met dankoffers (eucharistie-transsubstantiatie), met eten en 
drinken, naaktdansen rond het gouden kalf, of apollo, met vrije sex of sexueel-cultische 
praktijken, welke zeer immoreel waren!  
In feite gelooft een meerderheid van het pseudochristendom nog steeds in de 
transsubstantiatie van de hostie, hun eigen gemaakt beeld van Christus, bij een eucharistie 
viering. “Dit is nu het lichaam van Christus”, net als “Dit gouden kalf is nu de god die ons 
redde uit Egypte!  Dit is zuivere traditioneel aangeleerde afgoderij, en deelname hieraan is 
voor God zonde van afgoderij!  
In de geschiedenis, werden Bijbelgetrouwe christenen gefolterd en omgebracht door de 
Roomse kerk bij weigering om dit niet te willen geloven!  
 

Het jaar 1555 
 
Een citaat uit “Historie der martelaren”. (Blz.387) 

Op 11 april 1555 om 10u Werd mijnheer 
Hoste bij de vestpoort te Brugge gevangen 
genomen door de procureur-generaal 
mr.Jackob Hessels. Hij werd ondervraagd 
aangaan de leer van het avondmaal. Zijn 

eerste woorden waren hierover; “Dit is mijn 
lichaam, Dat voor ulieden verbroken 
wordt”, dat dit niet verstaan moest worden 

zoals was geleerd, want dat dit niet met de 
Schrift overeen kwam….Daarna: Toen werd hij 
geworgd, onder de misdadigers opgehangen 
en daarna zijn lichaam verbrand. Hoste was een Bijbelgetrouw christen!  
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DE STRAF MET VURIGE SLANGEN! 

 
(7,8,9) Er vielen in de woestijn 23.000 slachtoffers, op één dag door een slangenplaag! Dit 
ten gevolge van het feestvieren rond het kalf, later in de afgodentempels als in Korinthe. 
God is liefde, maar laat niet na Zijn volk heel streng te bestraffen! Vandaag wil de bevolking 
geen verband leggen tussen een ramp en het handelen van God. 
 
(10,11) Sommigen werden opstandig en kritisch tegenover Mozes en Aaron, welke mensen 
waren die God gebruikte om zijn volk te leiden naar het beloofde land! 
God straft hen die zich vijandig opstellen tegenover hun leiders.(Hebr.3:8-11) 

Ze tarten en maakten God kwaad door hun kritiek op het voedsel dat altijd hetzelfde was, ze 
wilden het eten als in Egypte! Dus kritiek en morren op God zelf! (Ps.78:18) 
Paulus zal wel gedacht hebben bij zijn opschrijven aan die schijnapostelen die hem 
tegenwerkten met kritiek en door afwijkende leringen te brengen.  
Dit alles is opgeschreven als waarschuwing schrijft Paulus, ook voor de christenen uit de 
eindtijd! Vandaag stellen wij vast voor eigen ogen dat deze profetie van Paulus opnieuw 
wordt bewaarheid. Dit stemt overeen met Jezus woorden die dit aangeeft als een teken dat 
er zal zijn voor zijn zichtbare wederkomst op aarde! 
 

WEES HEEL VOORZICHTIG! 
(12,15) Opgelet leert de apostel, wanneer u meent een goed 
christen te zijn, en denkt dat je niet meer kunt vallen of 
afvallen! We begrijpen dat er christenen waren te Korinthe, 
welke de schijnapostelen naliepen, welke niet zo radicaal 
waren tegenover de religieuze afgoderij, waaronder ook de 
Romeinse afgodsdienst, met de zonaanbidding. (Afb. Aphrodite 

gevonden te Pompei) 
Die misleidingen zijn niet bovenmenselijk, en gaan niet boven uw verstand.  
U kunt ook lezen wat in de schriften staat! God zal u zeker helpen bij het onderscheppen en 
ontwarren van vele dwalingen en bijgeloof.  

 
Raad:  
Blijf daarom weg van alles wat uw hart, uw 
denken, wil weghouden van God. Alle afgoderij is, 
als uw hart zich wil laten verleiden tot geldzucht, 
hebzucht, vrije sex, eer, macht en aanzien.  
 
3 Maar van hoererij en allerlei onreinheid of 
hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, 

zoals het heiligen betaamt,Efeze 5 

Want Hij heeft een plan met iedere christen, die naar Hem wil luisteren!  
De duivelse bedoeling van die afgoderij in de tempels, was om de mensen in gemeenschap, 
en onder spirituele invloed te brengen met de boze geesten. Men offerde om bepaalde 
begeerten te bekomen, succes, macht of genezing enz. Vandaag zijn er tal van mensen in de 
handel die succes krijgen, na een offer aan satan! Denk aan de occulte organisaties.  
Daarom zijn de kwakzalvers, waarzeggers, heksen en occulte kruidendokters te mijden. Hij 
wil hun Bijbelkennis toetsen over de gevolgen van het offeren in de afgodentempels. Lees de 
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Bijbel! Hij wil geen blinde geloofsgehoorzaamheid zoals bij de traditionele kerken vandaag. 
 

HET OFFER VAN CHRISTUS OF HET OFFER AAN APHRODITIS of APOLLO 
 

(16,22) Paulus maakt hier een vergelijking 
met de feestelijke altaar offers in de 
afgodentempels te Korinthe, en het 
avondmaal, welke een herdenking is met 
het offer van Christus. De Corinthiërs 
dachten dat het christelijk avondmaal een 
gelijkaardig “feestvieren” was zoals in de 
afgodentempel bij een afgodenfeest van 

Apollo of Aphroditis. Paulus toont nu het grote verschil aan! Zoals vandaag het Bijbels 
avondmaal, niet hetzelfde is als een Roomse eucharistieviering! 
 

Het verschil in de offers! 
 
Hij benadrukt dat wij “gemeenschap” hebben met Christus bij het drinken van de beker met 
rode wijn als symbool voor Jezus bloed. Een echte gemeenschap, een groep mensen die 
hetzelfde geloof of gedachtengoed in liefde beleven. Dit drinken van de dankzeggingsbeker 
betekent dat onze zondeschuld in de geestelijke wereld is weggenomen en vergeven. Dit 
betekent dat wie de wijn drinkt, volgens het nieuwe verbond een persoonlijke relatie met 
Jezus Christus heeft, en dus op Hem vertrouwt!  
Hij heeft dan gemeenschap met Christus. Het brood staat symbool voor de gemeente welke 
een geheel gaan vormen door verbroken graankorrels. (Mensen die zichzelf verloochenen 

Matth.16:24). 

Zo dienden de Joodse broeders, welke in Jezus geloofden, geen schuldoffers meer te 
brengen op het altaar in de tempel. In 70 na Chr. Liet God toe dat de tempel in Jeruzalem 
werd vernietigd. De Joden die verder offers brachten, hadden dus geen deel aan Christus. 
(18) “Israël naar het vlees” Een uitdrukking welke doet nadenken. De ontstane gemeente 
van Jezus Christus, was naar de Geest van God!  
 
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit 
water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. 6 Wat uit het vlees 
geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.Joh.3  
Het toont aan dat dit een hemelsbreed verschil is qua status waaruit men is geboren. Een 
christen wordt tweemaal geboren, en kan éénmaal sterven. Een ongelovige wordt éénmaal 
geboren, en sterft tweemaal! De wenkbrauwen werden gefronst toen Jezus aanhaalde wie 
zijn echte familie werkelijk was:  
 
50 Want al wie doet de wil mijns Vaders, die in 
de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en 
moeder.Matth.12 
(20,21)  Het offeren van dieren aan Aphroditis, een 
vruchtbaarheidsgodin, of Apollo is een offeren aan 
boze geesten. Dus een deelnemer of een 
communicant kwam in contact of in gemeenschap 
met de boze geesten in de hemelse gewesten.  Dan 
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kwam het eten en drinken en naaktdansen!  
 
Dat is een zeer groot gevaar zo leert de apostel, onder invloed te komen van demonen.  
Die invloed had impact op de gedachten van de bevolking, welke ook dachten “godsdienstig” 
te zijn. Een gevaarlijke traditie!  
Denk aan de demonische inquisitie, waarbij vele Bijbelgetrouwe christenen werden 
vermoord door de Kaïn-christenen. Bijbelgetrouwe Christenen werden in de 
geschiedenisboeken “ketters, geuzen, bosgeuzen e.d. genoemd!  
Oorzaak: Blinde kerkleiders kwamen en komen nog steeds in contakt met demonen, door 
hun eigen gemaakte afgoderij. Opvallend is dat er opnieuw oude geloofsvormen terugkeren. 
Je kiest voor de afgoden, of voor de levende God, maar niet voor beiden omwille van 
allerlei redenen.  
Paulus was radicaal! Je moet God niet uitdagen, welke alle afgoderij bestraft! (Psalm 106:34-

43). 

 
WAT MAG JE NU WEL, EN WAT NIET? 

 
(23,33) De christenen te Korinthe, dienden nu te weten hoe 
alles in de praktijk diende te gebeuren. Daarop geeft Paulus 
nog enkele eenvoudige richtlijnen. 
 

Algemene regels 
 
Je mag alles doen wat nuttig is, doe alles tot eer van God, 
en hou rekening met uw naaste. Zie of het opbouwt, 
rekening houdend met uw toekomst als christen.(24) 
(25) Je mag alles eten wat in de tempelbeenhouwerij of 
vleesmarkt te koop is.  ( Zie afbeelding)  
Hij bedoelde mogelijks de vleeshal, een gebouw bij de 
tempel, waar allerlei vlees en offervlees werd verkocht.  
 
(27,29) Hou rekening met een andere broeder als je bij hem gaat eten. Indien hij erop wijst 
dat het “gewijd” offervlees is aan de afgoden, eet het dan niet. Je moet het geweten van die 
schijnheilige niet in de war brengen. Hij wil die heiden tot inzicht brengen van de Bijbelse 
waarheid. Een ander moet mij niet oordelen volgens zijn geweten, of inzichten. 
 
(31) Wat ge ook doet, probeer alles te doen tot eer van God en breng Hem dank. 
Je moet niemand beledigen of grieven, noch Jood noch Griek, voor bepaalde gebruiken of 
tradities waarbij men nog niet tot inzicht is gekomen. 
Denk eraan om iemand tot behoud te brengen, en ik denk niet aan mijzelf schrijft Paulus. 
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Hoofdstuk 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) De apostel is blij dat de trouwe christenen blijven vasthouden aan wat hij hen had 
onderwezen en doorgegeven, de doctrine, zijn instructies, dit waren dus niet de Joodse 
tradities zoals in sommige vertalingen. Hier kan men goed opmerken, hoe vertalingen 
kunnen afwijken of verdraaid worden, wat wel gevaarlijk is. Paulus legde het nieuwe 
verbond van Jezus uit, met de passende verwijzingen naar het oude verbond. Hij gaf uitleg 
over het al dan niet besneden worden, over feestdagen, over de zwakke en sterke 
christenen enz. 

PAULUS GEEFT OPNIEUW NIEUWE INSTRUCTIES! 
 
Paulus had opgemerkt, dat nu de heidense gebruiken te Korinthe niet kunnen worden 
aanvaard binnen de Gemeente van Christus. Vele christenen hebben moeite met dit 
Bijbelgedeelte. Paulus toont wat de wil is van God, wanneer men samenkomt om te 
aanbidden. Dus het is wel Gods wil dat bindend is, en niet de plaatselijke cultuur van het 
volk, welke overal verschillend kunnen zijn. Wie oren heeft….. 
(3) Hij begint met uitleg over de gezagsverhoudingen onder in de gemeente. 
 

De christen man. 
Iedereen moet beseffen dat Jezus het hoofd is van iedere man. ( Fr.Vert.Le chef) 
Dit betekent dat de bekeerde man gebonden was en is, aan het gezag van Christus. Het 
uitvoerend gezag van de man is dus beperkt, want het moet telkens in overeenstemming zijn 
met alle Bijbelse richtlijnen. Het betekende dat die mannen welke tot geloof waren gekomen 
in Corinthië, hun pleziertjes en alle losbandigheden, in de afgodentempels konden vergeten! 
Beperking tot één vrouw, geen bijvrouwen meer. Met dit evangelie werd de status van de 
gehuwde vrouw snel verbeterd. De man had geen verhoudingen meer tot zijn eigen 
slavinnen. 
 

De christen vrouw. 
De vrouw moet begrijpen dat haar man gezag heeft gekregen over haar, welke is ingesteld 
naar Gods wil. Dit Bijbels gegeven druist in tegen onze hedendaagse losbandige, of 
wetteloze cultuur. Dit brengt de onnodige problemen met zich. Doch wanneer zij opgaat om 
te bidden of te profeteren, (spreken namens God), wil God ook een bepaalde orde, 
aantonen dat ze met de sluier, macht heeft te spreken. Ze zijn evenwaardig geschapen, want 
de ene kan moeilijk zonder de andere, elk in zijn scheppingsfunctie en geloof! Ze zijn “in de 
Here” afhankelijk van elkaar! (11,12) Ook is God het hoofd van Christus leert hij, dit is altijd 
zo geweest en zal dat zal blijven, dus ook niet cultuurgebonden! (Joh.20:17) 
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Hoe bidden of profeteren in de gemeente? 
 
Blijkbaar leren wij dat de vorig besproken gezagsorde zichtbaar hoeft te zijn voor iedereen. 
Gezag vraagt eerbied voor autoriteit. 
 

4  Ieder man, die bidt of profeteert, en iets over het hoofd heeft, 
doet zijn hoofd schande aan. 

 
Een man welke bidt of onderwijst met bedekt hoofd, onteert zijn hoofd, Jezus. Tijdens het 
bidden, of het onderwijzen, dient hij de nodige eerbied te geven aan de Heer. Waarom wil 
de Here dat? 

In de afgodentempels te Corinthië, daar traden de heidense priesters op met gedekt hoofd, 
bewijzen gezien te Pompei. Of men droeg olijfkransen of erekransen op het hoofd. Kransen 
vroegen om eerbied. God is niet blind, Hij kijkt naar zijn kinderen, ook al denk je er niet aan! 
Denk aan de erekransen bij de religieuze Olympische spelen. 

 
Voor de vrouw gelden dezelfde regels. Ze dient 
te tonen dat ze eerbied heeft voor het gezag van 
haar man met wie ze is getrouwd.(5,6) Ze mag 
dan wel bidden, zingen en profeteren in de 
gemeente. Voor vrouwen die tot het geloof in 
Jezus komen, is dit soms een lastig 
bekeringspunt. Anders is ze als iemand die 
kaalgeschoren werd. Een vrouw zonder haar is 
niet aantrekkelijk, noch mooi, maar wel onteerd! 
Na de laatste oorlog werden er vrouwen kaal 

geschoren als straf. 
  

Waarom vindt de apostel dat zo  
belangrijk in de samenkomsten? 

 
Men verwijst naar de scheppingsorde van God. De man moet zich niet bedekken, want hij is 
geschapen naar Gods heerlijkheid. De eerste vrouw is uit de man geboren! Die vrouw is 
geschapen omwille van de man, om hem een hulp te zijn. Dus het was niet een persoonlijk 
idee van de apostel! (7,9) De apostel was zeer fijngevoelig voor Gods bedoelingen. (10) 
 

Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, om der engelen wil. 
 

MACHT = RESJOET (Hebr) Het woord “resjoet”, macht, is de naam, een woord, geworden voor 
hoofdbedekking, precies als SJILOON, sluier dezelfde betekenis had. 
De Franse vert.: AVOIR SUR LA TETE UNE MARQUE DE L'AUTORITE. 

Paulus zal bedoeld hebben dat de zusters macht hadden, wanneer ze bedekt waren, om in de 
gemeente te bidden en te profeteren! (10,11) Een gehuwde vrouw mag zich niet voordoen als 
ongehuwd in de gemeente, het moet duidelijk zichtbaar zijn voor iedereen. De 
hoofdbedekking of sluier speelde hierin een rol. Een vrouw met hoofdbedekking, werd door 
andere mannen opgemerkt als getrouwd. 
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Men wierp dan normaal geen verleidende blikken naar haar toe. Het was voor haar een 
vorm van bescherming en tevens tot eer van haar man. Thuis droeg ze geen sluier, maar wel 
in het openbaar.  
Dit betekent dat een gehuwde vrouw ook vandaag nog herkenbaar dient te zijn als gehuwd, 
bv. Het dragen van een trouwring. 
De tempelhoeren, zowel vrijen en slavinnen, in de afgodentempels liepen opvallend 
zichtbaar, ze hadden al heel goede make-up, de haren gevlecht of een mooi opgezet kapsel, 
oorringen, en veel versierselen om de mannen beter te kunnen verleiden. Ze droegen 
daarom in het publiek geen sluier!  

Waarom zou God dat nu echt zo willen? 
Wel hij wil niet dat andere levende wezens, boze engelen, demonen het lichaam, de bruid 
van Christus willen verleiden, of onder hun macht brengen! Alleen Christus is de Heer van de 
gemeente, en woont door Zijn Geest in haar.  
 
Het teken van een sluier, lijkt ook op een klein afschermend gordijn voor het gezicht van de 
vrouw. 

De Bijbel legt zichzelf uit! 
 

Sluier of voorhangsel. 
Het lichaam van Christus, was als het gordijn, het voorhangsel, een 
gordijn in de tempel te Jeruzalem, en achter het gordijn, was er de ark, 
een beeld van Gods aanwezigheid. (Hebr.10:20) 
Zo is ook het lichaam van een christen vrouw, of man, belangrijk, want 
daar woont Gods Geest, bij Gods volk, de bruid. Daarom heeft een 

demoon geen macht over een gehuwde vrouw, door angst voor Gods Geest. Ons lichaam is 
een tempel van Gods Geest. De sluier wordt niet overal gedragen tijdens de samenkomst, 
omdat men de prachtige symboliek, en de bescherming niet begrijpt. 
 

Sluier of bedekken. 
“katakaluptomai" (Grieks)  betekent:“Van het hoofd laten afhangen”. Dit betekent eenvoudig als 
een teken, “afhankelijk” te zijn van het hoofd. De vrouw dient afhankelijk te zijn van de man. 
en de man dient afhankelijk te zijn van het Woord! Dit afhankelijk zijn is een zegen. Doch onze 
maatschappij is dusdanig veranderd in een leven zonder rekening te houden met Gods raad. De 
emancipatie van de vrouw is niet tot zegen, en de gevolgen voor het gezin zijn er ook naar.  
 
(13,15 ) Paulus wijst niet naar een cultuur, maar wel naar de natuur. Lang haar voor een 
man, is een schande, en een beeld van slechte reputatie. Voor de vrouwen is het in 
tegendeel een eer om het haar lang te dragen, en het dient haar tot een sluier. Het is haar 
toch gegeven als een bedekking, Eva had een natuurlijke sluier! 
(16) Wij hebben niet de gewoonte schrijft Paulus, hierover te twisten, of er een 
geloofsbelijdenis van te maken voor de gemeente te Corinthië! Hij zou het verder uitleggen 
wanneer hij naar Corinthië zou gaan. 
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PROBLEMEN IN DIE GEMEENTE. 
 
(17,19) Er waren te Corinthië samenkomsten die niet tot zegen waren. Paulus had gehoord 
van de bestaande problemen tijdens bepaalde samenkomsten welke schadelijk voor het 
evangelie waren. Hij had goed begrip voor de scheuringen en de verdeeldheid die er 
ontstaan was onder hen. Het zijn de nodige beproevingen die er komen om te zien naar de 
echtheid van jullie geloof, wie trouw blijft en volhardt, en wie Gods zegen nog wel wil 
ontvangen. 
 

SOCIALE PROBLEMEN BIJ HET AVONDMAAL 
 

(20,22) Het geestelijk klimaat was verstoord. Samen eten is een beeld van vriendschap en 
liefde. Er was geen liefdevolle eenheid onder allen, bij het gebruiken van het avondmaal 
welke door de Heer was ingesteld. Er zullen daar rijke mensen zijn bijgekomen, met 
mogelijks de oude gewoonten van de afgodentempels, elk voor zich!  
De armen en de slaven werkten langer, en hadden weinig mee te brengen om te eten. De 
anderen hadden al goed gedronken en waren al klaar met eten, toen de laatste broeders 
binnenkwamen voor de maaltijd, dit was dus liefdeloos. 
Paulus maakt hen duidelijk, indien ze niet kunnen wachten op elkaar, dat ze dan best maar 
thuis eten en drinken, buiten onze gemeenschap! Hij stelt zich de vraag of zij wel de zin van 
deze samenkomst begrijpen en eerbiedigen. De gemeente van Christus is geen hobbyclub 
met clubleden of een religieuze organisatie. Paulus kon dit niet waarderen! 
 

DE BETEKENIS VAN HET AVONDMAAL 
 
(23,26) Paulus legt hen uit wat er in feite ook aan hem werd geleerd. 
Hij herhaalt het handelen en de symbolische uitspraken van Jezus zelf op het Pascha feest, 
toen Hij het nieuwe verbond door Zijn bloed instelde.  
 

15  En Hij sprak tot hen: Vurig heb Ik verlangd, eer Ik ga lijden, 
dit paasmaal met u te eten.Luc.22 

 
De maaltijd des Heren is geen gewone maaltijd, als 
op een restaurant! Deze maaltijd herinnert aan een 
Joods verlossingsfeest, waar Jezus enorm veel 
aandacht aan gaf! Want het verwees naar het 
geslachte lam bij de exodus. Wij verwijzen naar het 
vorige hoofdstuk, waarbij de betekenis van brood en 
wijn staat. 
Christenen hebben dit als een herinnering gekregen, 
en telkens zij samen in gemeenschap een avondmaal 
gebruiken, dan verkondigen zij waarom Jezus stierf! Wie het gelooft, mag deelnemen. 
De Bijbelgetrouwe christenen zullen dit doen, totdat Hij terugkomt. Wij zijn nu tweeduizend 
jaar later, en het gebeurt nog steeds, wat een wonder op zich is! 
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HEILIG AVONDMAAL IS GEEN VRIENDENFEESTJE! 

 
(27,34) De apostel waarschuwt zeer ernstig voor mensen die er aan 
deel nemen, zonder te begrijpen waar het werkelijk om gaat. Hij 
spreekt over een zich bezondigen aan het lichaam en bloed van de 
Here.  
 
Dit kunnen mensen zijn geweest die dronken waren, op die avond, 
mensen die daar waren voor de gezelligheid, mensen die er geen 
geloof of aandacht aan gaven, ongelovigen. Of het enkel zien als 
een ceremonie. Je moet weten wat je doet leert Paulus, ieder 

beproevend zichzelf! (Dit is geen biechtpraktijk!) Je liegt toch niet tegen jezelf! Wie eerlijk is 
met zichzelf, kan deelnemen. 
(29) Je kunt deelnemen tot uw eigen oordeel. Je kunt jezelf onder een oordeel van God zelf 
brengen. Dit betekent dat ieder voor zichzelf verantwoordelijk is, en niet een oudste of 
voorganger. Zo is het niet denkbeeldig dat er slechts een gedeelte van de gemeente zou 
deelnemen in afzondering of zoiets, dit is een ongezonde ongeestelijke situatie. 
  
Deelnemen tot zijn eigen oordeel, kan betekenen wat Paulus hier schrijft: 
 

30 Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en 
er ontslapen niet weinigen. 

 
Er waren blijkbaar mensen in Corinthië, die het niet zo nauw 
namen, en zonder eerbied deelnamen aan het heilig 
avondmaal. Kwalen, ziek worden, en mogelijks sterven kon als 
gevolg van deze oneerbiedigheid. 
(32) Wanneer wij bij de Here zullen “beoordeelt” worden, 
spreekt het vanzelf dat we nu getuchtigd worden, om later 
niet te worden veroordeeld in het laatste oordeel! 
Zo dienen wij elkaar te waarschuwen, en in de eerste plaats 
onszelf, om het avondmaal zeer ernstig te nemen, en deel te 
nemen tot eer van God.  
 
Zo wijst de apostel erop om op elkaar te wachten voor de 
maaltijd, en zonder aanzien samen te komen, en in liefde, zowel rijken als armen! Bij de Here 
is er geen aanzien des persoons! Daar zat de werkloze bij de man van adel. 
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Hoofdstuk 12 
 

Een grondige reden waarom Paulus de werkingen 
van de H. Geest uitlegt! 

 
De apostel gaat uitleg geven over bepaalde merkwaardige voorvallen, zoals het 
Pinkstergebeuren. De christenen te Corinthië waren meestal 
Joden, Grieken, Romeinen. De reden waarom Paulus hierop 

inspeelt is heel belangrijk, en de 
sleutel om zijn uitleg beter te kunnen 
begrijpen!  
 
Wat die jonge christenen wel kenden 
(2) waren de stomme afgoden waar ze 
blindelings traditioneel naartoe werden gedreven. Ze waren 
heidenen en kenden van jongs af het traditionele paganisme, 
orakelcultus, waarbij er ook valse profeten, tempelpriesters en 
magiërs actief waren. Het volk merkte de bovennatuurlijke 
verschijnselen of occulte werkingen op, zoals de tegenstanders van 
Mozes. Het was bijzonder aantrekkelijk en verwekte veel sensatie 
door de wonderen. Het lokte telkens veel volk in de afgodentempel 

door de orgieën van Dionysos, ook Bacchus genoemd als Griekse wijngod. (Afb.Griekse orakels) 

 
De valse profeten hadden ook wel gehoord over het evangelie van Jezus Christus. Doch zij 
stelden zich zeer vijandig op tegenover dat nieuw geloof welke de apostel Paulus predikte.  
(3) Zij vervloekten Jezus openbaar bij het volk. “Jesus is anathema” Zij bedoelden dat Hij een 
boosdoener of misdadiger was, en ter dood zou veroordeeld worden, “vervloekt” “Cherem” 
in het Hebreeuws is banvloek. De christenen wisten geen raad met die gebeurtenissen en 
vroegen Paulus om uitleg! Wat is waarheid en wat is nu vals? 
Dit kenmerkte die priesters als valse gelovigen, als mensen welke geleid werden door 
demonen, en waarbij men bij occulte werkingen van de duivel soms kon vaststellen. Een 
bezetene kan ook niet zeggen dat Jezus Heer (Kurios)  is, en hij verzet zich. (zie ook Elymas 

Hand.13:8-11) 
Jaren later werd er door de Romeinse keizer Trajanus gevraagd aan de christenen om Jezus 
te vervloeken! Het werd een pijnlijke beproeving, welke het echte geloof bij mensen aan het 
licht bracht. 
Wie onder leiding van Gods Geest spreekt, zal Jezus nooit vervloeken, maar getuigen dat 
Jezus Heer is! Er zijn voor de christenen ook bovennatuurlijke werkingen, maar van de 
Heilige Geest, in plaats van de stomme beelden die niet kunnen spreken! Dat is precies wat 
Paulus nu wil uitleggen, en dat de christenen ook uitingen van de Heilige Geest kunnen 
ervaren. Vergeet niet die “gaven” zijn bovennatuurlijk en zoeken geen sensatie bij het volk! 
(Marc.5:43) 
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Het werk van de H. Geest ervaren! 
 

 
 

(4,6) Wij kunnen spreken over een veelkleurige actieve werking van de Geest in de 
gemeente. Genadegaven, bedieningen en werkingen. 
Alles staat onder controle van God zelf, door de Geest en Christus. Hij coördineert al de 
verschillende functies, werkingen en gaven in de gemeente tot één geheel, dit vormt pas een 
echte eenheid onder de christenen. 
Wanneer christenen het eigenzinnig willen coördineren en organiseren, dan komt er een 
breuk in dat geestelijk functioneren, en ontstaat er een georganiseerde eenheid, welke niet 
onder de leiding van Gods Geest staat, werken van het vlees, een Babels christendom. 
  

Het manifesteren van de Geest in de broeders en zusters. 
Nu gaat Paulus aantonen dat er onder de christenen ook bovennatuurlijke werkingen zijn 
door de mensen die de Heilige Geest hebben ontvangen en zich afhankelijk gaan opstellen. 
Hij schrijft eerst algemeen over de genadegaven, (charismata) dan de bedieningen, (diakoniai) 

en vervolgens de algemene werking van de gemeente.(energèmata). 

Het valt wel op dat er respectievelijk staat over de werkzaamheid: Geest, Heer, God, welke 
werken als een eenheid! (7) Iedere wedergeboren christen, waarin Gods Geest woont en 
zich manifesteert, zal tot nut en opbouw zijn voor de ganse gemeente. Nu geeft Paulus 
voorbeelden hoe de Geest werkzaam kan zijn. (8) Wat is een woord van wijsheid en kennis? 
Het gaat hier duidelijk enkel over Goddelijke en Bijbelse wijsheid. Het is geloven en 
toepassen wat men leert vanuit de Bijbel. Enkel de Bijbel, als het hoogste gezag aanvaarden 
is dus een noodzaak. Het is van toepassing bij algemene of moeilijke persoonlijke 
omstandigheden die zich kunnen voordoen. Het kan leiden tot goede en gezegende 
beslissingen in ons leven.  
 

28 Maar tot de mens zeide Hij: Zie, de vreze des 
Heren, dat is wijsheid, en van het kwade te wijken 

is inzicht Job.28 
 
Een raadgevend woord spreken, kan dus enkel indien het in overeenstemming is met Gods 
woord. Wat daarbuiten wordt gesproken is meestal “eigenwijsheid” en filosofie. Dit is dan 
niet voortkomende uit de Geest, Wie zo spreekt, zulke sprekers zoeken hun eigen eer, maar 
dienen te spreken tot eer van God, zonder applaus! 
Het spreken met kennis en wijsheid noemt men hier in één adem. Met kennis spreken is 
zeer sterk afhankelijk van gehoorzaamheid aan Gods woord, welke een voorwaarde is, en 
ervaring. Jezus was ons voorbeeld met zijn perfecte gehoorzaamheid, en spreken met kennis 
van boven,  
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en daarom sprak Hij: 
 
 15 De Joden dan verbaasden zich en zeiden: Hoe is deze zo geleerd zonder onderricht te hebben 
ontvangen? 16 Jezus antwoordde hun en zeide: Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij 
gezonden heeft; 17 indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij van God 
komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek. 18 Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar wie de eer 
zoekt van zijn zender, die is waar en er is geen onrecht in hem. 19 Heeft Mozes u niet de wet gegeven 
Joh.7  
 
(9) Geloof en genezing worden eveneens precies aan elkaar gebonden. (Jac.5:15,16) Er zijn  
christenen waar de Geest zich manifesteert met geloof en genezing. Deze bijzondere 
genadegave van groot geloof is niet bij iedere christen te ontdekken. Doch iedere christen 
mag en kan zeker bidden om nog meer geloof. 
 
5 En de apostelen zeiden tot de Here: Geef ons meer geloof. 6 De Here zeide: Indien gij 
een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tot deze moerbeiboom zeggen: Word 
ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzamen Luc.17 

 
Er zullen gemeenteleden onder u zijn, waarbij de Heilige Geest hen gebruikt bij wonderlijke 
genezingen in de plaatselijke gemeente. Deze genezingen zijn compleet, want God deelt zijn 
eer niet met mensen.  
In Corinthië waren er nog ongelovige mensen, tempelpriesters e.d. die occulte wonderen 
deden en mensen genazen en bonden! Vandaag doet de satan zich voor als een engel des 
lichts, en verricht verleidende genezingswonderen en allerlei krachten. ( 2 Thess.2:9).  
(10,11) Werking van krachten, echte mirakels. Hier zijn geen grenzen aan deze voorvallen. 
Wij bedenken het onverwachte geval van Ananias en Saffira in Hand. 5, waarbij men de 
Geest bedroog! Het boek Handelingen noemt men beter een boek over alle Handelingen van 
de Geest. 
4 terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei 
krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. 5 Want niet aan engelen 
heeft Hij de toekomende wereld, waarvan wij spreken, onderworpen.Hebr.2 

 
Profetie. Dit is een spreken namens God, over het profetische 
woord. De Geest kan bepaalde teksten uit de profeten laten 
begrijpen in het licht van wereldse gebeurtenissen welke zich 
aankondigen. Zo waren er christenen die jarenlang 
profeteerden dat Israël opnieuw een natie zou worden.  
Vandaag stellen wij wel verwarring vast tussen “christelijke 
waarzeggerij” en de gave van uitleg over Bijbelse profetie. 

Profetie en voorspelling is niet hetzelfde! Er zijn geen dus geen nieuwe profetieën. 
(Hebr.1:1) Het is ook geen persoonlijke toekomstvoorspelling voor een broeder of zuster! 
 
Het onderscheiden van geesten.  
Dit is een genadegave welke een gemeentelid kan ontdekken, waarbij hij snel een valse 
leraar zal onderscheppen door inspiratie van de Geest, ook wanneer de Bijbelkennis wat 
tekort schiet. 
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Daarna komen als laatste, het spreken in andere talen, en vertalingen. 
De volgorde wijst erop dat deze gave niet de allerbelangrijkste is, 
integendeel. Al deze gaven zijn afhankelijk van de wil van de Geest, en 
hebben een bovennatuurlijk karakter. We zagen op Pinksterdag dat dit 
een “teken” was voor het Joodse volk! Joden wilden een teken horen en 
zien!  
Deze gave mag wel niet verhindert of verboden worden in de 
samenkomst, enkel indien er geen vertaling is van wat gesproken werd.  

Het gaat dus over een bestaande taal, dus geen klanken of brabbeltaal! Deze gave kwam na 
Keizer Constantijn bijna niet meer tot uiting, en dit tot aan de opkomst van de pinkster en 
charismatische bewegingen. Aanleren van het spreken in tongen is een uitgesproken valse 
leer. Het is ook geen noodzakelijk teken dat men gelovig is geworden! 
 

DE GEMEENTE FUNCTIONEERT ALS EEN MENSELIJK LICHAAM 
 
(12,17) De apostel maakt een bijzonder opmerkelijke vergelijking van de gemeente met dat 
van een menselijk lichaam, dat vele organen heeft, en alle delen functioneel met elkaar 
verbonden zijn. Ieder lichaamsdeel heeft een specifieke functie. Je eet niet met je voeten, 
wel met je handen! Maak niet zelf je keuze welk lichaamsdeel je wilt worden, ook niet een 
oudste kan dat, maar dat doet ook de Geest van God.  
Door een wedergeboorte, doop met de Geest, maak je deel uit van de gemeente, welke ook 
uw nationaliteit of afkomst mag zijn. De Geest voegt mensen toe aan de plaatselijke 
gemeente door de waterdoop. 
 
Er is geen onderscheid wat ook uw godsdienstige achtergrond voor uw bekering moge zijn 
geweest, Katholiek, protestant, Boeddhist, Joods of Moslim. 
 

Iedereen is er nodig! Zorg voor elkaar! 
 
(18,23) God heeft een plan met ieder christen, en heeft daarom ook zijn plaats in dat 
lichaam aangewezen. 
Het is niet altijd snel duidelijk wat voor functie men in de gemeente heeft gekregen. Doch bij 
voldoende samenkomsten zal de gemeente wel opmerken welke gaven de Heer u gaf.  
Deze gaven liggen niet in het verlengde van uw ongelovig leven. Uw beroep in de wereld 
speelt geen rol, en de Bijbel leert ook niet dit te veranderen. Er is geen aanzien van de 
persoon in de gemeente. Dit wil God opdat er geen verdeeldheid in de gemeente zou 
komen. Ook de minder in het oog springende leden gebruikt God. Dit zijn de lichaamsdelen 
welke minder in ere worden gehouden en bedekt blijven! 
 

Geen discriminatie in de gemeente! 
 
(25) In de gemeente is er geen sprake meer van sociale standen. De rijke zit naast arme! Een 
gemeentelid is een nieuwe schepping, er werd een compleet nieuwe levensweg ingeslagen. 
(2 Cor.5:17) 
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In Christus verbonden….. 
 (26,27) Wij vinden hier een profiel van een geestelijk gezonde gemeente, waarbij alle leden 
met elkaar diep verbonden zijn. Bij de eerste christenen was er onderling meer 
communicatie, men zag elkaar dagelijks. In onze dagen, is twee uur samen op zondag en het 
bezoeken van eventuele Bijbelstudieavonden, onvoldoende om die verbondheid sterker te 
maken. Waar geen sterke band is ontstaan, daar wordt geen leed en vreugde gedeeld. Men 
leeft vandaag in grote vrijheid, en ieder mens heeft de neiging zich niet verder te willen 
verbinden. Bv. Men wil zich niet meer binden door een huwelijk. Men bindt zich niet meer 
aan een gemeente. De genade is toch wel een verbinding door Jezus bloed! 
 

Wat begrijpen wij vandaag onder een aanstelling door God van: 
Apostelen, profeten en leraars? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
(28,31)Sommige uitleggers beperken zich tot de eerste twaalf apostelen.  
Wij vermoeden dat Paulus met “apostelen”, mensen bedoelde welke gemeente stichtend 
werk deden. Het zijn evangelisten die te zien en te horen zijn op straat en tussen de mensen! 
Dit is de ware Bijbelschool van de evangelist!  Paulus werk ging eenvoudig gepaard met 
bijstand en vele bovennatuurlijke werkingen van de Heilige Geest.  
Onder profeten mogen wij broeders of zusters begrijpen welke uitleg geven over het 
profetische woord. Ze staan niet boven of onder andere broeders in de gemeente. Ze kijken 
bijzonder in de tijd en de omstandigheden waarin ze leven. Het zijn geen profeten zoals in 
het oude verbond, want nu is er ook de doop met de Geest, welke blijvend in de christenen 
wil wonen. Leraars zijn broeders, oudsten, welk Bijbelonderricht geven in de gemeente, en 
ze zijn ook door God aangesteld. Nergens lezen wij dat ze een diploma nodig hebben, wel 
ijverigheid is noodzaak, doch de Heer leert dag na dag. Daarna herhaalt Paulus andere reeds 
aangehaalde genadegaven. 
 

Een gemeente is geen organisatie! 
 
(29) De apostel wijst erop dat God niet iedereen gebruikt als apostel, profeet of leraar! Ook 
niet iedereen in de gemeente heeft die gave van genezingen. De gemeente is een 
harmonisch organisme en zeker geen “christelijke organisatie”!  Er bestaat steeds een 
gevaar van falen, als christenen streven naar een bepaalde gave, of een bediening, naar hun 
eigen inzicht! Niets kan tot zegen zijn zonder de werking van Gods Geest. God heeft een plan 
met iedere christen, maar die ver van de Heer leeft, en Hem maar van verre volgt, hoort niet 
goed wat de Geest tot de gemeente zegt! Wie een oor heeft die hore! Paulus besluit met 
hen te wijzen op een weg die hen nog gelukkiger zal maken, niet de liefde van de 
afgodentempel, maar die van Christus! 
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Hoofdstuk 13 
 
De apostel gaat nu verder met het fundament van alle geestelijke gaven en wijst een 
noodzakelijke weg, die van Gods liefde! (Joh.3:16) Het is een kruisweg! De levens weg die 
Jezus ging, als Lam van God!  
 

28 Op het pad der gerechtigheid is leven, maar de 
weg der zonde voert ten dode. Spr.12 

  
Nu gaat hij besluiten met een gave welke noodzakelijk is, voor ieder lid van de gemeente, 
het lichaam van Christus. Wanneer iemand tot geloof is gekomen, heeft hij die speciale gave 
ontvangen, namelijk deze van de “agape”liefde.(Rom.5:5) 

 
Het Grieks kent drie woorden voor liefde.  
Hier is sprake van de “Agapè”-liefde. Een opofferende liefde. “Filio” is de 
menselijke liefde, humanisme. “Eros” is de liefdestaal van het lichaam of 
erotiek. Grieken verbonden eros met hun tempel van Aphrodite te 
Corinthië, waarbij veel wierook en mirre werd gebruikt. De Eros-god was 
trouwens de zoon van Aphrodite, de liefdesgodin zeer wel bekend in 
Corinthië. Eros werd later Cupido genoemd door de Romeinen. 

 
Paulus stelde hier duidelijk het contrast 
tussen twee vormen van liefde : “agapè en 
eros”. De Corinthiërs in het algemeen 
zochten immers veeleer extatische 
ervaringen en genot voor zichzelf, bij de 
tempelprostitutie, dan het goede en 
opofferende liefde voor een medemens.  
Alle vorige beschreven genadegaven dient 
men altijd te zien en te begrijpen in het 
licht van een opofferende liefde: agapè! 
Zo kwamen de eerste christenen samen 
voor een liefdesmaal. In de catacomben 
vond men het tafereel op de muur.(Zie afb.) Het liefdesmaal was een gewoon eten en drinken, 
waarbij ieder zijn eten meebracht, ook de arme christenen mochten komen met of zonder 
eten, doch daar was eenheid in de Heer. Het “feest” begon met lofprijzing en eindigde ook 
zo. Hoewel er soms ernstige problemen kwamen door mensen, welke hadden gekozen voor 
de financiële en sociale voordelen van de staatsgodsdienst. Dat waren de schandvlekken, 
schijnchristenen waarover Judas schreef:  
 

11 Wee hun, want zij zijn de weg van Kain opgegaan,zij zijn voor de verleiding van een 
Bileamsloon bezweken en door het verzet van een Korach tenonder gegaan. 

12 Dezen zijn de schandvlekken bij uw liefdemalen, zij, die zonder schroom tezamen feesten 
om zichzelf te weiden; wolken, die geen water geven, daar zij door winden voorbijgejaagd 

worden; bomen, die in de late herfst geen vrucht geven; tweemaal gestorven zijn zij en 
ontworteld; 
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ZONDER GODS LIEFDE 
IS MEN NIETS! 

 

1) Al kon ik in verschillende talen spreken, hetzij van mensen of engelen, zonder “agapè”, ik  
ware enkel groot en opvallend lawaai, zonder melodie volgens de instrumenten welke hij 
aanhaalt. Rinkelend koper en een cymbaal. Deze instrumenten werden veel gebruikt bij de 
cultus van Cybele, en in afgodentempels. Het ware enkel religie en show, maar niet tot eer 
van God. (2) Al heb je al de bijzonderste gaven, maar niet deze liefde, je bent niets in de 
ogen van God. Die gaven bereiken dan hun doel niet. 
(3) Al mijn goede werken, of werken van barmhartigheid, al offerde ik mijn lichaam, het 
heeft geen nut, als ik het doe zonder eerst die bepaalde liefde te hebben ontvangen! God wil 
in de eerste plaats onze ziel, ons hart, ons denken, dan geeft hij ons Zijn liefde.(Gal.2:16) 
 
5 en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is 
door de Heilige Geest, die ons gegeven is, 6 zo zeker als Christus, toen wij nog zwak 

waren, tezijner tijd voor goddelozen is gestorven.Rom.5 
 

Luther:  De liefde is een geestelijke gave, welke het hart in beweging brengt, 

en dan pas de handen doet bewegen. Liefde is niet wat de hand doet, maar 

wat het hart voelt!  

 
Met het hart is duidelijk het geestelijk en veranderd denken van de mens bedoeld, en 
dit door de liefde van God zelf. De aflatenhandel was en is antichristelijk bedrog! 
 

DE LIEFDE GODS, JEZUS! 
 
(4,7) Laten wij eerst goed begrijpen dat het over de liefde van God zelf gaat, welke ieder is 
gegeven bij de wedergeboorte. Een ongelovige of religieuze kent enkel twee soorten van 
liefde: Filio en eros. 
De sleutel tot het begrijpen van deze beschreven liefde is Christus!  
Wie dus Jezus volgt, zoekt om dit soort van liefde te beantwoorden, en probeert dit in daden 
om te zetten! 
Die liefde is lankmoedig, geduldig, en goed met anderen zoals God met zijn schepping. Die 
liefde is niet jaloers, het gaat er niet om, dat iemands gave uitblinkt, of meer opvalt door bv. 
het spreken in talen, maar dat alles is tot zegen voor de ander, en zet zich zeker niet boven 
anderen. Het ontdekken van die gaven is noodzaak. 
 

10 Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die 
hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over 

de velerlei genade Gods.1 Petr.4 
De liefde praalt niet, ze zoekt geen eer, ze wacht niet op applaus, 
en maakt ook geen show, dat deed Jezus nooit bij zijn publiek 
optreden. Jezus was niet hoogmoedig, niet opgeblazen, en Hij had 
alle kennis! (5) De liefde kwetst niemands gevoel, de liefde zoekt 
zichzelf niet…   
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Wij kunnen slechts streven naar zo’n houding, sneller dan men denkt heeft men iemands 
gevoelens geraakt, of gekwetst door zijn woorden. Ook al was dat niet altijd de bedoeling. 
Doch de apostel bedenkt ook dat het niet kan, om kwaad of kwade plannen te bedenken 
tegenover zijn naaste. 
Wie die liefde van God heeft ontvangen, breekt niet af, maar bouwt op in zijn gemeente. 
De liefde laat zich niet verbitteren, door het zoeken naar eigenbelang. De Corinthiërs 
stapten vlug naar de wereldlijke rechter om hun gelijk te halen. Christenen veranderen soms 
vlug van gemeente door eigenbelang en ongegronde redenen. (6) Die liefde verblijd zich 
niet in ongerechtigheid, bedenk allerlei onrecht dat bijvoorbeeld financieel voordeel kan 
opbrengen. Belgen zijn specialisten in het omzeilen van de belastingwetten en maar 
vergeten daarbij ook de wetten van God. 
 

12 Voor koningen is het een gruwel, goddeloosheid te 
plegen, want door gerechtigheid wordt de troon 

bevestigd.Spr.16 
 
Iedere ongelovige zal zich verblijden met de voordelen van de ongerechtigheid, hij verblijd 
zich naar zijn zondige natuur waarin hij is geboren. (Ps.51:7) 
Die Jezus wil volgen, zal zich kunnen verblijden in de gemeente door het toepassen van Gods 
Bijbelse normen, de ontwikkeling van de gaven in de gemeente. Men gaat zich verblijden en 
verheugen in een gemeente welke niet wereldgelijkvormig of Babels is geworden. 
 
(Ps.71:15,16) De christen kan niet zwijgen over de gerechtigheid welke er toch in de komende 
jaren plots zal komen.(Ps.92:8, Ps.96:13)   
(7) De agape-liefde kan “zwijgend laten voorbijgaan”, (Gr.stegoo) , bedekken met de mantel 
der liefde, of verdraagt alle dingen.  
 
Doch zijn er dan geen grenzen aan dit geduld? 
Het woord dat hier werd gebruikt is een 
militaire term, en betekent het volgende: Men 
had “geduld” met de aanvallen van de vijand 
tot op een bepaalde grens, eens de grens 
overschreden, dan sloeg men toe!  
Er zijn dus ook grenzen aan het zondigen! 
Men neemt het kwaad dat men werd 
aangedaan niet altijd in aanmerking, maar men 
tracht de zondaar nog te winnen, om het evangelie niet te verhinderen of het in een kwaad 
daglicht te stellen. 

 

8 Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, 
want de liefde bedekt tal van zonden. 1 Petr.4 

Een christen is in staat gesteld tot zo’n houding, doch het 
willen is een andere zaak. 
Die liefde maakt de zonde of fouten van iemand niet 
overal bekend, men bedekt ook niet alles! Men vermaant 
best onder vier ogen! 
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De liefde Gods verdraagt, gelooft, hoopt en heeft geduld met alles! De liefde van Christus 
die in ons woont, gelooft en hoopt alles wat God heeft beloofd met geduld. Geloven is 
vertrouwen zoals ook Petrus op Jezus vertrouwde en zette stappen op het water, zolang hij 
enkel naar Jezus zag liep hij… 
 
(8,10) De liefde Gods vergaat nooit meer, spreekt voor zichzelf, doch er komt een tijd dat de 
genadegaven een einde zullen nemen. Zij die profeteerden, waren tot opbouw van de 
gemeente, zij die in talen spraken tot opbouw van zichzelf. Profetie houdt het geloof 
levendig! 
Talen zijn ontstaan als een oordeel van God, om het occulte kwaad in en te Babel te 
stoppen! Er komt dus een tijd van herstel: één taal, die van God! 
Daarom dat de apostel schreef over “een weg die verder omhoog voert”. (31) 
Dit is de weg welke hij wees naar het eeuwig leven, een onvergankelijk leven.  
 

6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, 
die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde 

toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.Fil.1 
 

Dan is het einde gekomen van het aardse gemeenteleven, met alle onvolkomenheden. Als 
de gemeente zijn volheid zal kennen, dan zal al het onvolkomene een einde nemen. Alle 
profetieën zullen dan vervuld zijn. 
 

HEDEN EN TOEKOMST 
(11,13) De apostel maakt ter verduidelijking van wat hij schreef over het begin en einde van 
de gemeente: twee vergelijkingen: 
 

Een eerste vergelijking van het kind zijn en het groeiproces 
tot volwassenheid. Het bijzonderste bij het opgroeien van 
een kind, is zijn opvoeding dat het krijgt in liefde, en 
tuchtiging. Met ouder worden krijgt het levenswijsheid 
door ervaring en onderwijs. Dan verlaat men het oude 
nest, en vliegt uit! Laten wij begrijpen dat wij eerst een 
kind van God zijn geworden, en gaan naar het statuut van 
het zoonschap! Straks komt er het uitvliegen, zij die 
stierven in Christus, en zij die nog leven bij Zijn komst in de 

lucht! 
Een tweede vergelijking maakt hij in het licht van profetie. Naar de 
toekomst kijken als dat je keek in een spiegel. Die Romeinse 
spiegels waren een ronde koperplaat, wel opgeblonken, maar gaf 
geen correct beeld. Je neus kon langer zijn in de spiegel, dan in 
werkelijkheid. Met andere woorden, onze tijdsrekening of 
kalenders zijn niet meer exact, tegenover Gods tijd en wil. Wij 
kunnen niet alles begrijpen. 
Had de wereld alles geweten en begrepen zij zouden Christus niet 
hebben vermoord! 
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8 En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want indien zij 
van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd 

hebben. 9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor 
heeft gehoorden wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid 

voor degenen, die Hem liefhebben.1 Cor.2 
 

Hoofdstuk 14 
 

WAT IS PROFETEREN EN IN VREEMDE TALEN SPREKEN? 

 
De apostel gaat nu dieper in op de bestaande geestelijke gaven van het profeteren en het 
spreken in vreemde talen. Het is belangrijk om goed te begrijpen wat het doel is van de 
H.Geest met deze gaven. Het blijven bovennatuurlijke werkingen van de Heilige Geest door 
de gelovige, welke zich uitstrekt en openstelt voor de geestesgaven. 
 

WELKE VAN DEZE TWEE GAVEN IS DE BELANGRIJKSTE? 
 
(2) Het is echt belangrijker schrijft Paulus zich te bekwamen in de profetie, dan het spreken 
in vreemde talen tot God, welke wel geheimenissen bevatten. Als niemand het kan begrijpen 
is dit niet opbouwend. Het doel wordt dus niet bereikt tegenover de andere gelovigen. Het 
was de favoriete gave bij de Corinthiers. (3,4) Het profeteren is geïnspireerd spreken vanuit 
Gods woord, het goed uitleggen is voor de gemeente opbouwend,opvoedend met 
geestelijke voeding. Het kan ook mensen tot geloof brengen, hoop geven of troosten. 
Het is telkens bemoedigend voor de luisteraar. Dit gebeurt niet alleen van op de kansel zoals 
velen verwachten. Onder elkaar kan iemand zijn broeder of zuster onder Gods leiding 
gewoon bemoedigen, of troosten met de gepaste woorden.  
Hiertegenover is geïnspireerd spreken in een vreemde taal, enkel een stichten van zichzelf, 
enkel indien hij begrijpt wat hij spreekt! Wij dienen rekening te houden dat ook boze 
geesten kunnen inspireren, en zorgen voor de verwarringen. Of aanleiding geven tot 
toekomstvoorspelling in plaats van profetie! (5) Het spreken in andere talen, zijn tenslotte 
gedachten welke door de hersenen worden omgezet in een bepaalde taal.Het zijn deze 
gedachten welke eerst werden geïnspireerd door de H.Geest, en zijn altijd in 
overeenstemming met Gods woord! 
Ook engelen en gevallen engelen denken en spreken in talen met elkaar. 
Paulus wilde wel dat ieder in talen zou spreken, maar dat was geen noodzaak! In vreemde 
talen spreken, volgens de Bijbel, komt nooit voort uit de begaafdheid van een mens! Wie 
profeteert is veel belangrijker in de gemeente laat hij weten. Natuurlijk dat betekent 
geestelijke groei, wat Gods doel is. 
 

Als ik tot u zou komen…. 
(6,11) Enkel in talen spreken met vertaling kan de 
gemeente opbouwen, zonder uitleg heeft het gewoon 
geen zin. Profeteren blijft daarom van groter belang, 
want er gaat meer kracht vanuit voor de verkondiging 
van het evangelie. Een openbaring, kennis, profetie en 
onderricht zijn toch belangrijker, als ik bij u zou 
komen! 
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Bedenk toch eens, als alle muziekinstrumenten slechts wat verwarrend geluid zouden 
brengen, zonder melodie, wat heb je daaraan? Het zijn “onbezielde dingen”, je moet er een 
muziekstuk mee brengen, dan kan het een streling zijn van het oor! In de afgodentempels 
was er prachtige muziek, poëzie en dans. Verleidende gebaren en aantrekkelijke muziek! 
Als de bazuin gaat, moet men ook weten aan de hand van een bepaalde melodie, of het om 
een vergadering gaat, dat het een alarmsignaal kan zijn, of oproep tot oorlog!  
Corinthiërs, indien niemand uw taal niet kan begrijpen, zijt gij bezig met onzin! Je moet 
verstandig handelen in bidden en zingen. Weet wat je zingt! 
 

 
(12,17) Als u zich graag wilt inwijden in de geheimen 
van de Geest, zoek dan bijzonder om de gemeente te 
helpen opbouwen met uw gaven.  
Wie in een vreemde taal spreekt, moet bidden dat hij 
het ook kan begrijpen en uitleggen. Dit bidden wijst 
erop dat het begrijpen niet zo evident is! Het is een 
bidden om het te kunnen vertalen. 
Wie kan amen zeggen op iets dat hij niet verstaat? 
Niemand wordt hierdoor opgebouwd, integendeel 

iedereen ergert zich aan die babytaal. 
 
(18,20) Paulus dankt voor de gave van tongen, welke hij ook had, en weet waarover hij 
schrijft! Herhalend toont hij het verschil aan wat meer opbouwend is: tongen of profetie! 
Vijf woorden tegenover duizend in tongen! Men kon nog niet goed omgaan met de gaven 
welke zich openbaarden. Doe niet kinderachtig, maar wordt volwassen in uw geestelijk 
denken.  
 

Paulus verwijst naar een profetie van Jesaja! 
 
 (21,23) Alle geschriften in het oude verbond werden ook 
“de wet” genoemd onder de wet dient men te begrijpen 
de Tenach: wet, profeten en geschriften. Paulus geeft nog 
meer uitleg aan de betekenis van het spreken in vreemde 
talen: 
 God dreigde door de profeet, dat ze dienden te luisteren 
naar hem of dat ze zouden dienen te luisteren naar 
volkeren met vreemde talen, n.l. hier de Assyriërs. Ook 
andere volken zouden tot hen spreken in een voor hen 
onverstaanbare taal, als een straf van God. Duitsers zijn afstammelingen 
van de Assyriërs, en ook de Romeinen hebben de arend als symbool 
gedragen. 
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Deu 28:49  De HEERE zal tegen u een volk verheffen van verre, van het 
einde der aarde, gelijk als een arend vliegt; een volk, welks spraak gij 

niet zult verstaan 
 

 
Het was een waarschuwing en het was een 
teken voor de tien stammen van Israël.Ze 
wilden niet luisteren niet naar de profeet 
Jesaja! Hieruit blijkt dat de “talen” of 
“tongen” opnieuw een teken waren van 
een aankomend oordeel van God voor zijn 
ongehoorzaam volk.  
Wij kunnen des te beter begrijpen, 
waarom het Joodse volk, en de vreemden, 
door het talenwonder, zeer geschrokken 

waren op de Pinksterdag, toen ieder in zijn eigen taal, begreep wat Petrus sprak tot grote 
waarschuwing.  
Petrus deed een oproep tot bekering van Gods uitverkoren volk! Een nieuw begin, een 
nieuw leven, voor wie wilde geloven, zo kwamen er veel Joden tot het geloof in hun Messias, 
door dit teken. Ze hadden ook niet willen luisteren naar Jezus. Voor de joden moet het als 
een vloek hebben geklonken in hun oren toen in vreemde talen God werd geprezen! De 
bevoorrechte positie van het Joods priesterschap nam hier een einde. Tongen zijn een teken, 
profetie is een boodschap. 
 

22 Derhalve zijn de tongen een teken niet voor hen, die geloven, maar 
voor de ongelovigen; de profetie echter is niet voor de ongelovigen, 

maar voor hen, die geloven. 

 
Paulus bedoelt dat het spreken in vreemde talen in feite niet noodzakelijk van toepassing is 
in de samenkomsten van de gemeenten. Het zou voor een ongelovige bezoeker, een reden 
kunnen zijn tot spot! (24,25) Wanneer men gaat profeteren in de samenkomst, dan kan een 
ongelovige ontdekken dat God in hun midden is. Hoe hij denkt over God of Christus komt 
aan het licht. Zijn gedachten en levensovertuiging kan worden weerlegd. Hier leert Paulus 
dat op deze wijze mensen door profetie tot geloof komen in Christus. Christenen hebben tot 
plicht het evangelie uit te leggen, zodat de hoorder het begrijpt: “Als iemand het woord van 
het koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft weg wat in zijn hart was gezaaid. 
Matth.13:19 
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ORDELIJK SAMENKOMEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(26,40) De manier van samenkomen wordt hier duidelijk gemaakt. Wij kunnen al vaststellen 
in hoeverre vele gemeenten hier zijn afgeweken. Iedereen had blijkbaar zijn deel, zijn 
inbreng, tijdens het samenkomen. Het liep in het begin zwaar uit de hand, en daarom geeft 
de apostel wat raad voor een gezegende samenkomst. 
Iemand kon een psalm of lofzang, uit Gods woord laten zingen, wat we vandaag ook weinig 
horen. Jezus zong psalmen toen hij opging naar de tempel. 
Een ander kon vertellen wat hem uit de schrift openbaar was geworden, en wat hij eronder 
had begrepen. Een vreemde taal laten horen, met verplichte vertolking door maximum drie 
mensen! Wij stellen vast dat in de ene gemeente veel tongenspraak is en in andere 
gemeenten niets, wat geen probleem is.  
(29) Enkel twee of drie profeten kunnen iets doorgeven. Let wel in het oude verbond, 
dienden de profeten niet te worden beoordeeld! In de gemeente kan men verder vragen 
stellen indien nodig, en overleggen. Het lijkt wel aangeraden in onze dagen van valse 
leringen met het doel een wereldkerk te bouwen, Babel! 
Geen enkele profeet in het nieuwe verbond kent onfeilbaarheid! Enkel in het O.T. sprak men 
met: “Zo spreekt de Here Here.” 
 
(30,32) Bij een openbaring, of lering, mag men niet door elkaar spreken in wanorde. God wil 
geen wanorde, maar wil rust en vrede in de samenkomsten. De profeten dienen ook in orde 
te luisteren naar elkaar. 
 
(34,35) De zusters moeten zwijgen in de openlijke gemeentesamenkomst. Wat bedoelt de 
apostel hiermede? Het vers heeft al veel stof doen opwaaien en heeft veel verwarring en 
ruzie gebracht. Het ligt soms wel gevoelig wanneer men hierover de bedoeling van Paulus 
onderzoekt. Het heeft te maken enkel met gezag. Het staat niet goed voor een zuster met 
gezag te spreken in de gemeente als een broeder, ze moet ondergeschikt blijven. Slechts de 
context kan meer licht geven. De apostel wijst erop om thuis meer uitleg te vragen in de leer 
aan hun mannen, in plaats van wellicht een dominant gedrag te vertonen in de samenkomst.  
 

1Ti 2:11,12  Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle 
onderdanigheid. 

Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man 
heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij. 
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Onderdanigheid is nog steeds het Bijbelse principe. De zusters mogen wel profeteren, enz. 
maar niet onderwijzen. 
(36,40) Ook in Corinthië dient men deze regels te volgen, want Gods woord is niet in 
Corinthië begonnen! Het is Gods bevel schrijft Paulus, wat erop wijst dat het ernstig is, en 
dat iedereen dit dient te weten en die geestelijk alles bedenkt zal mij begrijpen. Bevorder 
het profeteren. Het algemeen verhinderen van in talen te spreken omwille van de orde is 
ook niet goed. Besluit: Alles dient ordentelijk te verlopen in de samenkomsten. 

HOOFDSTUK 15 
(1,4) De Corinthiërs hadden het evangelie aangenomen, en waren een nieuwe levensweg 
ingeslagen, hun denken, werd een geestelijk denken, en de apostel geeft hen de raad dat 
evangelie vast te houden zoals hij het hen had geleerd. Hij bedoelde wijk niet af van de 
gezonde leer. Zij die dwalingen volgen gaan schipbreuk lijden. Hij herhaalt daarom nogmaals 
de kern van het evangelie:  

Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, 4 en Hij is begraven en 
ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, 

Het was vervulling van profetie, ook Jezus zelf profeteerde, dat Hij zou opstaan. 
(Joh.2:19)   Wie geloofde Hem? Wie begreep Hem? Wie gelooft alles wat in de Bijbel 
staat?(Luk.24:25) 

JEZUS VERSCHEEN ALS DUIDELIJK BEWIJS! 
 
(5,8) Hij laat hen nogmaals weten dat Jezus leeft! Hij is, opgestaan met een 
verheerlijkt lichaam en verschenen aan meer dan 500 mensen, aan Cefas, (Petrus) 
zijn apostelen, zijn broer Jacobus, en ook nog later aan Paulus zelf! Hierin ligt de 
vaste hoop, de verwachting van alle wedergeboren christenen, de opstanding en de 
opname met een verheerlijkt lichaam.  
10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor 
de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de 
aarde wonen. 11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon 
neme.Openbar.3 

HOE KIJKT PAULUS 
NAAR ZICHZELF? 

(8,11) Als een “ontijdig 
geborene”. Het was in die 
tijd een uitdrukking van 
echte minachting, een te 
vroeg geboren kind werd 
niet aanzien als een 
zegen. Job spreekt dat hij 
liever een miskraam was 
geweest die het licht nooit 
zag! (Job 3:16) 
Paulus bedoelde, “Ik had 
er niet moeten zijn” omdat 
ik de gemeente 

vervolgde, toch ben ik apostel geworden door Gods genade!  
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De bekering van Paulus kwam met een krachtige persoonlijke verschijning van Jezus 
zelf, welke blindheid veroorzaakte. Hij bracht Paulus tot stilstand in zijn leven. Zo 
komen er nog mensen tot geloof en inzicht, wanneer ze uit hun bezigheden worden 
gehaald. Niettegenstaande ik de minste apostel ben, heb ik meer gewerkt dan alle 
anderen. Hij was zeer ijverig in wat hij nastreefde. Omwille van de genade getuigen 
wij, en werd u gelovig in de Heer. 
 

GEVOLGEN INDIEN ER GEEN OPSTANDING ZOU ZIJN. 

 (12) In de gemeente waren er mensen die niet geloofden in de opstanding van de 

doden. Dit was een ernstig probleem, en kon al voldoende zorgen voor discussies en 
scheuring. Ook vandaag zijn er christenen die niet geloven in de opname van de 
gemeente, vlak na de beschreven opstanding ten leven. Ook Paulus zou vandaag 
duidelijk de opname verkondigen en dit aantonen met nog meer argumenten. Doch 
je gelooft het, of niet. 
(13,14) Indien er geen opstanding der doden zou zijn, is ons geloof hopeloos, 
waardeloos, want dan zou Christus niet zijn opgestaan! In de volksmond horen wij 
nog steeds het gezegde: “Niemand is teruggekeerd uit de dood”! Toch gaan die 
kerkgangers genieten van Pasen! (15,18) Als dat zo zou zijn, dat Jezus niet is 
opgestaan, dan zijn wij grote leugenaars, een sekte! Indien Christus niet is 
opgestaan, dan gaat iedereen naar de hel, laat je dan maar cremeren! Ook 
gestorven christenen zouden dan verloren zijn! 
De scheiding tussen God en mensen zou er blijven. 
 1 Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig 
om te horen; 2 Maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en 
uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet 
hoort.Jes.59 

Indien dus Jezus niet zou zijn opgestaan, dan zouden er geen gebedsverhoringen 
zijn, geen genezingen, geen vruchten van bekering, geen hoop, geen eeuwig leven, 
geen wedergeboren christenen. Met andere woorden een verloren wereld. 
(19) Indien wij ongelijk zouden hebben schrijft Paulus, en wij vertrouwden op 
Christus, dan was onze “hoop” weg! Wij zouden de ongelukkigste mensen ter wereld 
zijn. Dat is de bedoeling van satan, de hoop van christenen afnemen, de christenen 
ontmoedigen, valse Bijbeluitleg veroorzaken, de opname als een leugen 
verkondigen, de opstanding uit de doden belachelijk maken. Christenen zijn mensen 
met een prachtig toekomstperspectief, ze zijn de enige mensen daaruit leven en hun 
vreugde blijven behouden. De goddelozen verliezen al hun hoop, “ze zien het niet 
meer zitten” voor de toekomst! 
 
ER IS WEL DEGELIJK EEN OPSTANDING VAN DE DODEN 

 

(20) Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden als 
eersteling van hen, die ontslapen zijn. 

(21,22) Paulus legt nu uit waarom dit allemaal zo is. De 
dood, het menselijk ziek worden en sterven ontstond 
door ongehoorzame mensen, welke Gods woorden niet 
ernstig namen, en misleid werden door satan met het 
verdraaien van Gods woorden. Daarom zijn 
Bijbelvertalingen van groot belang. (Openbar.22:18,19).  
Opgewekt worden uit de dood, is ook ontstaan door een 
mens, Christus, welke gehoorzaamde, aan de Vader. 
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Zal iedereen opstaan als Christus? 
 
(23,25) Ieder op zijn rangorde zoals bij het leger, ook hier wordt een militaire term 
gebruikt. Christus is als eerste opgestaan met een verheerlijkt lichaam. (Col.1:18)  

Als een eerstelingenvrucht. Dan de bruid, de Bijbelgetrouwe gemeente, dan zullen 
allen die in Hem bleven geloven opstaan of bij leven opgenomen worden bij Zijn 
komst. (1Thess.4:16)  

Daarna begrijpen wij het einde en bedoeling van het duizendjarig rijk op aarde.  
Christus zal alle bestaand werelds gezag en macht van alle landen hebben 
beoordeeld bij Zijn zichtbare wederkomst:  
 
 31 Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met 
Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. 32 En al de volken 
zullen voor Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de 
herder de schapen scheidt van de bokken, 33 en Hij zal de schapen zetten aan zijn 
rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand.Matth.25 
Dan zullen alle goddeloze doden opstaan uit de dood om geoordeeld te worden, een 
laatste oordeel. 

De laatste vijand. 
 

 

 
(26) Alle ongelovigen kijken naar de dood, als iets normaals. Wij bedenken dat de tijd 
voor de zondeval normaal was. Na de zondeval is alles abnormaal geworden, zoals 
het sterven, ziekte, de vloek op de aarde enz. Op het einde van het duizendjarige rijk 
wordt alles opnieuw normaal. De dood, en het dodenrijk met alle ongelovigen, nemen 
dan een einde. 
14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de 
tweede dood: de poel des vuurs. 15 En wanneer iemand niet bevonden werd 
geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des 
vuurs.Openbar.20 

 (27,29) Deze verzen beklemtonen dat dan alles aan Christus is onderworpen, 

behalve de Vader natuurlijk, aan wie Christus zichzelf onderwerpt. Paulus maakt 
hen die niet willen geloven in de opstanding, duidelijk dat dan hun doop 
waardeloos is. De doop is een beeld van het graf, ondergedompeld, als 
spiegelbeeld van het sterven en begraven, maar opkomend uit het water als 
symbool voor de opstanding en een beeld van de opname waarbij eerst al de 
Bijbelgetrouwe christenen zullen opstaan! (1 Thess.4:16). 
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Waarom een strijd als er geen opstanding zou zijn? 

 

 (30,34) Waarom zou ik Paulus, iedere 
dag mijn leven op het spel zetten, zoals 
in Efeze, indien er geen hoop zou zijn op 
de opstanding? Paulus werd uiteindelijk 
onthoofd! Als er geen opstanding zou 
zijn, dan kun je evengoed leven als God 
in Frankrijk, losbandig! Hij waarschuwt 
sterk de mensen die niet geloven in de 
opstanding, links te laten liggen met hun 
dwaalleer, ze kennen God niet!  

HOE WORDEN DODEN OPGEWEKT? 
 

(35,43) Hoe ongelovig kunt gij nu wel zijn om zo’n vraag te stellen, aldus Paulus. 
Met een vergelijking uit de natuur probeert Paulus hen duidelijk te maken hoe dat 
nieuw leven met een nieuw lichaam tot stand komt.  
(37) Een graankorrel wordt gezaaid, sterft aan zichzelf, en God geeft er een eigen 
vorm, en lichaam aan. Je hebt het vlees of de materie van mensen, van dieren, en 
van vissen.  
(40) Hemelse en aardse lichamen. Paulus toont het verschil door te wijzen op het 
verschil van schoonheid. Bij de hemelse lichamen denkt men ook aan allerlei trouwe 
of ontrouwe engelen.   
De zon is anders dan de maan, ze straalt meer. (42) Hoe ouder wij worden hoe 
minder mooi we worden, met rimpels en grijze haren enz.  
We worden gezaaid in vergankelijkheid, in oneer een versleten tent. 
Bijbeltrouwe christenen zullen opstaan in kracht en heerlijkheid, met een geestelijk 
lichaam, omdat Christus, de laatste Adam, een levendmakende geest is. Dit spreekt 
over een nieuwe schepping. 
 
(47) Wij zijn geschapen uit leem. Zelfs in onze hersenen heeft men stoffen gevonden 
die men vindt bij klei. Een echt christen is geschapen met zaad uit de hemel, het 
Woord. Nu is dit nog niet zichtbaar, een christen moet ook eerst afsterven aan 
zichzelf.(49) Ons aardse lichaam is niet geschikt voor een hemels leven. 
 

Zie, ik deel u een geheimenis mede. 
 
(51,58) Dit geheimenis, komt bijzonder ter sprake bij de christenen van de eindtijd. 
Niet alle christenen zullen sterven, maar alle christenen zullen veranderd worden, 
herschapen worden met een onsterfelijk lichaam.  
Hoe? In een oogwenk, snel, zeer snel. In een punt des tijds, ondeelbaar ogenblik.  
Wanneer? Bij de laatste bazuin-stoot, staat er in feite! Het is niet de laatste bazuin 
van oordeelstijd, of grote verdrukking, want christenen komen niet in de verdrukking. 
Als dit zal zijn voltrokken, dan is er de grote overwinning op de dood. 
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Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? 
 
(55) De profeet Jesaja profeteerde hierover, het sterven, begraven, en al het verdriet  
zal eens een einde nemen. Wat een blijde boodschap en goed nieuws is dit, voor 
hen die dit niet weten!  
 
Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here Here zal de tranen van alle 
aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde 
verwijderen, want de Here heeft het gesproken.Jes.25:8 

 
Waar is de prikkel, waarmede mensen de dood werden ingejaagd? Een prikkel 
gebruikte men wanneer men in die tijd om de ossen tot voortgang te dwingen, het 
was een scherpe pik. Iedere wetsovertreding kan bezien worden als een prik, welke 
drijft in de  richting van, de dood. Door geloof in de genade en de overwinning van 
Christus is de dood overwonnen, en komt eeuwig leven in de plaats. 
 

In de KJV staat “sting” voor prikkel. Dit wijst naar een injectie, 
als van een wesp bv. Doch dit doet ons denken aan de 
aankomende “biochip”, het merkteken 666 van de antichrist, 
welke ook zal gebeuren met een “prikje”. Daar zal ook gif in 
zitten.  
In het Hebreeuws zou men het vertalen als: Dood waar zijn 
uw plagen?” Denk aan de vurige gif slangen in de woestijn, 
waarbij vele doden vielen.  

De koperen slang was een profetisch beeld van Golgotha, wie erin geloofde door 
ernaar op te kijken, stierf niet ogenblikkelijk van het gif. 
(56) De zonde is als dit gif, als er geen zonde in de wereld zou zijn, dan ook geen 
sterven, doch ieder mens is een geboren zondaar. Maar wie in Jezus gelooft, zal niet 
sterven. (Joh.3:16,36) (Joh.5:24) 
(58) Wees standvastig in uw vertrouwen op de Heer, wees vurig voor het evangelie, 
en weet het zal niet voor niets zijn! 
  

Hoofdstuk 16 
 

In dit hoofdstuk geeft de apostel goed te begrijpen 
instructies aangaande de collecten, en zijn reisplannen. 
Hij zou nog in Efeze blijven tot Pinksteren, want er zijn 
vele mensen die openstaan voor het evangelie. Doch 
meteen laat hij weten dat er ook vele tegenstanders 
waren, afgodendienaars. Hij laat weten dat de jonge 
Timotheus zal komen en vraagt hem goed te 
ontvangen. 
Paulus vraagt de nodige aandacht voor de toenmalige 
huisgemeenten bij Stefanas in Achaje en bij Aquila en 
Prisca. Hij sluit zijn eerste brief met een waarschuwing 
voor hen die de Here niet liefhebben, “hij zij vervloekt”! 
 

R.GAYTANT, Voorganger Biblespace Vlaanderen Online 
https://biblespace.wordpress.com/. 
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