Hoofdstuk 1
Het is aan te raden deze
studie enkel door te nemen,
na het lezen of bestuderen
van de eerste brief, waarbij
de apostel duidelijke
richtlijnen gaf over wat
precies het christelijk
bekeringsleven inhield.
In Corinthië was er een
stadsleven met een
goddeloze en zedeloze
cultuur en vele heidense
tempelfeesten. Tevens
vond men enorm veel
bandeloze afgoderij gepaard gaande met allerlei offers en hoererij in de
afgodentempels, waarbij ook vele afgoden werden overgenomen door de Romeinen,
doch ook onder andere namen. Dat er een geestelijke strijd kwam bij de jonge
christenen, was natuurlijk niet te verwonderen. Ook de strijd van Paulus met zijn
tegenstanders, welke zijn apostelschap en zijn leerstellingen bestreden. En geestelijk
strijden brengt verdriet! In hetzelfde jaar van de eerste brief, schrijft Paulus ook deze
tweede bemoedigende brief, in de sterke hoop dat ze het bij zijn afwezigheid zouden
aanvaarden.
APOSTEL DOOR GODS WIL!
(1,3) Bij de inleiding van deze brief laat Paulus opnieuw weten dat hij “Apostel”, is
geworden door niets anders dan de wil van God. Hij is er zeer stellig van overtuigd,
dat het werkelijk Gods wil is geweest, en niet werd aangesteld, of verkozen op
democratische wijze door mensen! Daarom leert hij verder te vertrouwen op God. Hij
kijkt naar God als naar een vaderfiguur met twee kenmerken, welke wij nooit over het
hoofd mogen zien, namelijk:
Een God die steeds barmhartig en genadig is, en die kan vertroosten!
“Genade zij u” zo schrijft hij, wat betekent, de goddelijke invloed op hun denken,
en de reflexieve gevolgen in hun leven, dat was wat Paulus hun toewenste.
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Een God die echt kan troosten!
(4,5) God kan troosten op de momenten dat wij dat hard nodig hebben tijdens onze
beproevingen, moeite en allerlei pijn hetzij lichamelijk of geestelijk. Ieder christen die
Jezus volgt, ervaart tegenstand, door zijn nieuwe levenswijze. (2 Cor.2:16)
(Ps.86:17)(2Thess.2:16,17).

Troosten en bemoedigen gaan hand in hand. Een kleine bemoediging, vanuit
onverwachte hoek kan soms wonderlijk troostend werken. Gods manier van werken
is onnaspeurlijk, en geen toeval. Paulus schrijft vanuit zijn ondervinding. Het is zalig,
God te ondervinden in uw leven. Wie Jezus niet volgt, of van heel ver volgt, of God
niet zoekt, zal ook God niet positief kunnen ondervinden. God kan plots of
onverwacht zijn kinderen beproeven, maar is altijd op tijd om Zijn aangenomen
kinderen te troosten.

Deut.32:11 Als een arend, die zijn
broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft,
zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en
draagt op zijn vlerken, 12 Zo heeft hem de
Here alleen geleid, en geen vreemde god
stond hem terzijde.

Zoals een arend zijn jongen beproefd, of het al zelfstandig vliegen kan, maar het ook
in moeilijkheden opvangt op zijn grote vleugels en het opnieuw naar het nest brengt.
Zo kan ook God het snel kloppend en angstig hart tot ware rust brengen bij Zijn
kinderen. Wie vertrouwt op afgoden zoals in staatskerken, of allerlei bijgeloof, met
brandende kaarsjes, krijgt enkel teleurstelling, en die mensen vallen diep te pletter!
De mens leeft niet van brood alleen!

Troost komt na lijden!
(6,7) Wanneer wij lijden en verdriet krijgen,
dan moet dit voor u in Corinthië een troost
zijn, want het gaat om uw behoud. Zo zal
ook God u zeker troosten en helpen,
wanneer u ook doorgaat met het brengen
van de blijde boodschap, onder tegenstand.
Broeders of zusters kunnen troost en
bemoediging geven. Veel trouwe christenen
hebben dit al kunnen ervaren. Doch
wanneer een christen nooit getuigt, nooit
zoekt om een gesprek aan te knopen, zal hij
ook nooit tegenstand, druk, of spot
ondervinden! Hij zal dan ook nooit Gods
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troost persoonlijk ervaren, laat staan anderen met liefde kunnen troosten.
(Matth.5:11,12)

Wanneer die christenen te Corinthië niet meer naar de gewoonten van het volk
deden, en ook niet meer genoten van de wilde tempelfeesten, werden zij genegeerd
in de maatschappij. Ze werden hierdoor ook een kleine minderheid, met de vinger
gewezen, en verloren vele van hun vrienden in Corinthië.
Paulus is gerust over die jonge wedergeboren christenen, want zijn verwachting
was zeker, dat ze ook die troost zouden ervaren, indien ze zouden blijven volharden.
Ook vandaag is dat nog precies hetzelfde, christenen weten dat ze de eigendom van
Christus zijn geworden. Wie zorgt er dan niet voor zijn bezit!
(8,9) Paulus deelt hen mede dat hij halfdood werd geslagen, omwille van het
evangelie. Hij was niet beschaamd om dit mede te delen! Ook de wakkere christenen
vandaag mogen de pijnlijke geschiedenis niet vergeten, hoe schijnheiligen in de
latere eeuwen de Bijbelgetrouwe christenen vervolgden omwille van het evangelie!
Licht en duisternis, of Kaïn en Abel, hebben niets met
elkaar te maken ook nu niet! Ze gingen beiden naar
een plaats van aanbidding!
Paulus, een mens als wij, was in een situatie
terechtgekomen waarbij hij het bijna niet meer
aankon. Christenen kunnen het in de wereld zeer hard
te verduren krijgen, op allerlei wijze.
Bedenk de middeleeuwen, en vandaag waar men
christenen vervolgde, wat leert men uit dergelijke
omstandigheden? Ook vragen als “waarom”, tijdens zijn lijden, spookten dan door
het hoofd van een bekeerde Paulus.
Doch de apostel had het begrepen! Als je machteloos staat in omstandigheden, dan
mag je nooit op jezelf vertrouwen, maar op die machtige God die de doden opwekt
en veel groter is dan het grootste probleem. Daarom heb ik een welbehagen in
zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van
Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. 2 Cor.12,10 Dit is een zuiver
Bijbels principe, niet op jezelf te vertrouwen, je bent ook maar een mens! (2
Kor.12:10)

5 Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een
mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens
hart van de Here wijkt; Jer.17
(10,11) God heeft Paulus verlost van het doodsgevaar, de taak van de apostel was
nog niet volbracht! Trouwens na de lichamelijke dood, is er nog de grote verlossing:
de opstanding, de opname voor hen die Hem verwachten! Voor hen die hun hoop
op Hem hebben gezet, is er een “follow up” door God zelf! Wij beseffen dat wat hij
hier schrijft geen theorie is, maar opnieuw ervaring. Wij denken aan koning David, die
ook gered werd uit doodsgevaren en dan uit vreugde psalmen schreef en zong! Wij
denken aan uw dankgebed voor ons.
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4 Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden en daarna
niets meer kunnen doen. 5 Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die,
nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u,
vreest Hem! Luc.12
WEDERZIJDSE FIERHEID KOMT ZICHTBAAR OP DE DAG VAN CHRISTUS
(12,14) Hier vinden wij hoe Paulus kijkt naar eer en fierheid. Vele mensen staan op
hun eer, ze hebben gestudeerd, diploma’s en eretitels behaald. Of evangelisten
komen in de kijker, of zoeken om in de kijker te komen, via krant, radio of TV. Wij
hebben een goed geweten schrijft Paulus over onze beslissingen die wij nemen.
Onze christelijke fierheid is berust enkel op Gods genade, voor Hem te “mogen”
werken, wij hopen dat u dit begrijpt. Wij handelen niet naar filosofische wijsheid
zoals dat zeer bekend was in Griekenland met hun scholen voor filosofen. Menselijke
wijsheid was top!
De Grieken begrepen niet goed het verschil tussen een spreken met menselijke
wijsheid, tegenover een door God gegeven spreken naar Gods waarheid en
evangelie van Christus, uit genade. Dit alles voor mensen met een goede wil of
“welbehagen”.
Samen zullen wij, apostel en leerling, blij en fier verschijnen op de dag van Christus
door genade alleen! U zult trots zijn op ons, en wij op u, wat een vreugde staat er
de Bijbelgetrouwe christenen te wachten, wat een zalige toekomst!
(15,18) Paulus maakt excuses, dat hij nog niet opnieuw bij hen is gekomen. In
vertrouwen zal ik opnieuw tot u komen, en wil u tot een zegen zijn, en vraagt meteen
wat hulp voor zijn reiskosten om naar Judea te reizen. Wanneer Paulus plannen
maakt, zijn ze onder Gods leiding, dus niet naar zijn eigen wil of zin. Zijn reisplannen
waren goed overwogen, zonder enige bijbedoelingen.
(19, 21) Hier kunnen wij vaststellen dat er mensen waren met ongegronde kritiek op
de werking of het handelen en prediken van Paulus. Dit was er vroeger, en ook nu,
het behoort bij het evangeliewerk. Doch Paulus maakt duidelijk dat hij geen stappen
zet in twijfel, net zoals hij het evangelie predikt naar waarheid. Zoals God zich aan al
zijn beloften vasthoudt, en daar nooit van afwijkt, zo handelen wij, net zoals God dat
wilt, en God zalfde ons.
(Afb. Joodse trouwring Louvre)

(22,24) Als God Zijn zegel op een mens zet, dan
betekent dit dat die mens een kind van God is
geworden. Dat persoonlijk zegel is als een
gewettigde handtekening. God, als goede Herder
kent Zijn schapen bij name en niet bij nummer of
merkteken! (Joh.10).
De antichrist zal een merkteken plaatsen op zijn
volgelingen, een intelligente biochip met daarin een
dodelijke vernietigingsmogelijkheid!
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Daarbij komt er nog dat God dan Zijn Geest
als onderpand of liefdespand gaf in het hart
van de mens die enkel in Jezus Christus is
gaan geloven.
De CJB vertaling schrijft: “ a guarantee for
the future”! Garantie voor de toekomst!
Prachtige vertaling!
KJV vertaling schrijft: “given the earnest” als
earnest money, betekent zoals een voorschot
in geld om een aankoopcontract wettelijk te
bevestigen. Dit te begrijpen is al een zegen op zich, maar opgelet dit is geen
garantie dat men zijn vertrouwen niet kan verliezen!!! (2 Petr.2,1) ! Wij dienen te
bidden als Paulus opdat wij ons geloof zouden behouden!
Dit betekent dat het denken van die mens, wedergeboren christen genaamd, telkens
ook beïnvloed wordt door de H. Geest, en God gaat begrijpen in wat Hij wil uitleggen
vanuit de Bijbel.
Rom 8:14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden,
die zijn kinderen Gods.
Eph 1:14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing,
tot prijs Zijner heerlijkheid.

Uit liefde voor hen, is Paulus niet tot hen gekomen, om alles wat te laten bedaren.
Hij bedoelde natuurlijk wat hij schreef in zijn eerste brief. U moet begrijpen leert de
apostel dat ik niet de grote baas, paus of directeur over jullie geloof ga spelen, neen
wij willen uw blijdschap vermeerderen zoals wij u vroeger in liefde hebben vermaant
en raad hebben gegeven.
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(1,4) In aansluiting op het voorgaande, laat Paulus weten dat hij het tuchtgeval van
de man in 1 cor.5 niet opnieuw streng wilde komen vermanen. (1 Cor.4:21) Daar was
sprake in zijn eerste brief, over de ernstige hoererij. De apostel verwachtte in feite
een geestelijke groei te kunnen opmerken, en dat zou hem kunnen blij maken. In
sommige gevallen diende Paulus de Bijbelse tucht toe te passen. Tenslotte het zijn
het die bekeerlingen die hem blijdschap geven. Ik had meer dan de beste
bedoelingen met die man, die bij zijn moeder sliep! Ook Paulus zelf had een nieuwe
levensweg ingeslagen om Christus nu te volgen, in plaats van te vervolgen! Hij wilde
in feite dat zij, zijn “agape”-liefde voor hen konden begrijpen. Ook God is liefde, maar
men begrijpt Hem niet altijd, als Hij waarschuwt en bestraft. Dan roept de blinde
ongelovige: Waarom laat God het kwade toe?
VERGEVING VOOR WIE SPIJT HEEFT.
(5,7) “Iemand”, die man dus, welke ernstige problemen en verdriet heeft veroorzaakt
in de gemeente, heeft niet mij alleen bedroefd, maar ook u allen. Wanneer u allen
samen hem hebben berispt, dan dient u hem ook te vergeven, en hem samen in
liefde te bemoedigen. Je kunt hem niet afwijzen, of veroorzaken dat hij depressief
wordt en helemaal wegblijft.
Rom 12:15 Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden.
Paulus leerde de jonge christenen mee te leven met anderen die het moeilijk hebben
met hun bekeringsleven, welke de goede strijd is. (Gal.6) De dief, de hebzuchtige, de
geldgierige, de rijke, moet leren te delen, wanneer hij Jezus persoonlijk heeft leren
kennen! Een mens is niet met een vingerknip veranderd van karakter, dat doet Jezus
dan in u!!!

Paulus geeft geestelijke raad, advies!
(8,11) Hij raad aan, die mens liefde te betonen, omdat hij zou beseffen dat jullie toch
wel van hem houden, ondanks zijn ernstige zonde. Dit betekent niet alles door de
vingers zien! Paulus rekende op hen om geestelijk te handelen! Wanneer jullie
vergeving geven, dan doe ik dat ook. (Math.18:18) Ook de Here zal vergeven,
anders zou de satan zich verheugen, hij heeft ook andere bedoelingen, de gemeente
af te breken, tweedracht te zaaien, en dat gebeurt spijtig genoeg ook nog in onze
dagen! (1 Petr.5:8).
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Paulus reist verder en predikt ijverig!

(12,13) Hier kunnen wij lezen hoe het evangeliseren verloopt. Het is Jezus die hem
daar in Troas een geopende deur gaf. De apostel merkte al vlug de werking van de
H. Geest. Het was geen toeval dat men daar goed luisterde naar Paulus spreken, het
kwam er spontaan, en niet vooraf georganiseerd!
Een geopende deur is iemand die zoekende is naar de waarheid, en wedergeboren
wordt, en die getuigt van zijn ontdekking, dat hij de opgestane Jezus leerde kennen.
(Hand.14:27). Zo komen er andere mensen tot geloof door persoonlijk te getuigen.
Die deur is niet een geopende kerkdeur!
Als de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan;
als de HERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Ps.127
Hij vond er zijn broeder Titus niet. Hij is erg bezorgd daar hij niet weet wat er met
hem is gebeurd. Titus was een Griek, welke tot geloof was gekomen en een goede
medewerker van Paulus ook te Corinthië. Paulus was zeer bekommerd om zijn
broeder Titus. Hoelang Paulus te Troas verbleef is niet gekend en vertrok naar
Macedonië, naar aanleiding van een droom? (Hand.16:9).

In Christus zegenvieren!
(14,17) Hij bemoedigt de christenen in Corinthië, door
hen mede te delen, hoe zijn werk nu als het ware
zegevierend verloopt. Hij vergelijkt zijn werk met een
overwinnende Romeinse generaal in triomferende
optocht. Paulus dankt God, dat hij het evangelie, de
blijde genadeboodschap, als een geur mag
verspreiden. Een geur zie je niet, maar het kan zich
goed verspreiden als sterke parfum. Goed nieuws kan
zich heel snel verspreiden, in onze dagen.
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“Reuk van zijn kennis” of “Reuk des levens”
Dit betekent een hemelse boodschap welke
blijdschap ontstaat door het persoonlijk leren
“kennen” van Christus! Het gaat hier wel over het
werkwoord kennen, en niet het zelfstandig
naamwoord “kennis”. Allen die Jezus met hart en
ziel hebben aangenomen in hun leven, hebben die
bijzondere blijdschap door vergeving van al hun
zonden, kunnen ervaren. Ze kunnen het niet nalaten
te spreken over eeuwig leven tot anderen, zo komt
er een verspreiding, welke mensen gelukkig maken.
neen, niet gelukkig, eerder zalig worden door de Bijbelse hoop!

Maar het kan ook anders.
Voor mensen die het evangelie verwerpen, is diezelfde blijde boodschap voor hen
als een stinkende doodslucht. Men vlucht langs alle kanten uit, om het niet te moeten
horen. Het is precies of de verkondiger voor hen teveel look heeft gegeten, en komt
veel te dicht bij u om te spreken! Men zoekt allerlei excuses uit. Velen walgen van het
Babelse christendom, waarvan vandaag de beerputten opengaan. Zoveel
verleidende en valse godsdiensten in de wereld welke geen blijdschap veroorzaken
in de ziel, enkel wanhoop, teleurstelling, verdriet, lijden en sterven! Zulke kerken
verenigen zich tot een wereldkerk.
Niemand kan onpartijdig blijven tegenover Jezus uit de Bijbel, schrijft Paulus!
17 Want wij zijn niet als zovelen, die winst maken uit het woord van God, maar
wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen, ja, op gezag van God en voor
Gods aangezicht.
2Co 2:17 Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop,
maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid
Gods, spreken wij het in Christus. (DSV)

De CJB vertaling spreekt over : “God’s
message for a fee” Fee betekent : “ voor
een goed inkomen, een goede loopbaan, als
bv. theoloog, pastoor, voorzitter of directeur
van een of andere religieuze organisatie.
Paulus maakt heel duidelijk dat het hem niet
gaat om een goed inkomen, maar dat het hem
gaat uit zuivere motieven. Zo faalde het
Babelse christendom, en ontstond het
Vaticaan door verrijking. De prediking leert Paulus is op gezag van God en voor
Gods aangezicht. Zoiets staat in tegenstelling tot kerkelijk of politiek gezag. Het
gezag van God is niets anders dan het gezag van de Bijbel, het Woord van God! Wij
lezen gewoon door….
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HOOFDSTUK 3
(1,4) Wij gaan onszelf toch niet aanbevelen, door een diploma voor te leggen of wij
zoeken geen aanbevelingsbrief, door een bekende filosoof, of zoals vandaag de
gekende reclamepraktijken voor de verkoop!
Paulus maakt duidelijk dat zij in Korinthe zelf hun levende brief zijn, aanbevolen
door Christus, zodat de maatschappij kan opmerken dat jullie veranderd zijn, nieuwe
mensen zijn geworden, door te handelen naar het evangelie door de apostel aan hen
uitgelegd. Ze zijn niet geschreven met inkt, maar met de Geest van de levende God
in hun hart! Ze zijn overtuigt door Gods Geest zelf. (Rom.8) God schreef niet op
steen, maar in hun hart zelf!
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het
nieuwe is gekomen. 2 Cor.5
Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe
schepping is.Gal.6

Daarom vertrouwen wij slechts op God zelf, en niet op de spraakvaardigheid of
andere praktijken zoals sommige evangelisten mensen willen lijmen.
(5,6) Onze bekwaamheid of capaciteit, is niet uit onszelf, of door onszelf, maar door
de werking van God in ons, die ons leidt! (Matth.10:20) Hij maakte ons dienaren van
dit nieuw verbond. Paulus kon zich wel beroepen op wereldse wijsheid, en was naar
wereldse normen een geleerd man.
Met de “letter”, de letter van de wet, is een
heenwijzen naar de wet, of het Oude verbond. Wie
de wet van God heeft overtreden is de tweede dood
schuldig, daarom zoveel bloedige offers van dieren
om de zonden te bedekken. Maar dit was niet een
blijvende oplossing, de zonde was niet
weggenomen, en het gevolg: de mens sterft. Dus de
letter, de wet leidt naar de dood. Wie dus ongelovig
blijft, zal in het laatste oordeel Gods wet te horen krijgen, en veroordeeld worden tot
de tweede dood!
Het is niet de geschreven teksten die eeuwig leven geven, maar wel de Geest die
Gods kinderen leidt. Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen
Gods. Rom.8:16

HEERLIJKHEID, KABOD, IN OUD EN NIEUW VERBOND
(7,11) De apostel wil nu aantonen dat het bedienen van deze verbonden alles te
maken hebben met “heerlijkheid”. Daarom dienen wij eerst goed te begrijpen wat
hiermede werd bedoeld. Het Hebreeuwse woord “Kabod” betekent in feite
“gewichtig” zijn. Wanneer iemand gewichtig was, bedoelde men niet zijn lichamelijk
gewicht, maar wel zijn vermogen, zijn rijkdom, zijn hoge positie, zijn gezag, zijn
aanzien, zijn voorkomen enz.
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Let op de “Kabod” van God zelf. Let op
Zijn verschijningen in de Bijbel, als
storm, vuur, wolken, bliksem,
donderslagen, een adembenemende
heerlijkheid! Paulus wijst naar Mozes,
welke de wet kreeg ter bediening. Hij
straalde tijdelijk de “Kabod” van God af
op zijn aangezicht! Het volk durfde de
berg niet te naderen, en ze lieten het
maar aan Mozes over.
Als de bediening die veroordeling bracht
te maken had met heerlijkheid als doel,
dan zeker ook het nieuwe verbond, want
dit spreekt over een blijvende heerlijkheid!
Eeuwig leven in heerlijkheid met een verheerlijkt lichaam! Bij de verheerlijking op de
berg toonde Jezus zijn “Kabod”, zijn gewichtigheid, zijn goddelijkheid, aan bepaalde
apostelen.
WAT EEN HOOP HEBBEN Bijbelgetrouwe CHRISTENEN?
(12,15) Daarom kunnen wij niet zwijgen van deze heerlijkheid welke ons te wachten
staat, en toch zo vreemd is voor de ongelovige. Bij Mozes was dat anders, hij nam
een sluier om zijn verheerlijkt wezen te bedekken, want het zou verdwijnen.
Hun denken werd steenhard, weerspannig, toen zij de wet hoorden.
Zij konden de heerlijkheid als bedoeling van de wet niet begrijpen, omdat het slechts
in Christus, hun Messias zou verdwijnen. Dan bleef
er wel het uiterlijk over, de ceremonie, besnijdenis,
het rituele, zonder de diepe bedoeling te begrijpen
van Gods plan.
Ook de heidenen die niet geloven in Christus,
begrijpen die geheime heerlijkheid niet, het blijft dan
ook voor hen enkel een koude Godsdienstigheid met
traditioneel ritueel, met wierook, kaarsen, enkel
religie.
(16) Tot op vandaag ligt er die bedekking over hun hart, over hun denken en het
begrijpen van de heerlijkheid van de wet, als dit werd voorgelezen. Wie gaat
vertrouwen op Christus zal het oude verbond kunnen begrijpen! Denk aan de
Emmaüsgangers, de Here opende hun verstand, de sluier welke duisternis bracht in
het hart, bij het horen van de wet en de profeten werd door Jezus weggenomen.
(17,18) Begrijp goed leert Paulus, dat hier de Here, de Geest is! Waar dus nu de
Geest is, daar is er vrijheid, bevrijding. Dit bedoeld hij over de toekomst!
Rom.8:21in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid
aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid
der kinderen Gods.
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Wij kunnen nu die heerlijkheid weerspiegelen, als wij de Here volgen in eenvoud.
Voorbeeld: Als wij met een spiegel de zon willen laten spiegelen op een bepaald
doel, om iemand te verblinden….. verlichten, dan moet men in een juiste verhouding
staan tot de zon.
Zo moet ook onze houding staan met de Here. Gemeenschap hebben met de Here,
betekent ook dat wij zullen delen in diezelfde heerlijkheid.
Onze hoop is onze hemelse rijkdom welke ons te
wachten staat.
Wij mogen onze hoofden opheffen Zijn komst is
nabij! Zo is het begrijpelijk dat een christen zich
niet meer uitstrekt naar de aardse vergankelijke
heerlijkheid, rijkdom, eer roem en macht.
Zo gelijken wij langzaam meer en meer op Jezus
en Zijn kabod!
Van “heerlijkheid tot heerlijkheid”
Dit bewerkt de H.Geest, die ons inspireert om de
wil van God te zoeken in ons leven, en niet verder de wil van onszelf. Het werk van
de Geest wordt niet zichtbaar door een gespannen zoeken naar de experimenten
van de Geest op onze gevoelens en zielenleven. Zulke verlangens ontstaan door
bepaalde ongeestelijke opvattingen van de Geest!
Zo stellen wij dan bijna dagelijks de vraag:
Wat zou Jezus doen in mijn plaats?

Ps. 73:24 Gij zult mij leiden door Uw raad;
en daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen.
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HOOFDSTUK 4
(1) Paulus laat hen weten, dat God hem genadig is geweest, en om zeker de moed
niet te verliezen, bij het verkondigen van het evangelie, bij gelijk welke
omstandigheden. Dit is nog altijd zo, want onder christenen bestaat ook veel
ontmoediging, doch alle predikers die God zelf aanstelde, blijven volharden! Ze
hebben dan pas dan vrede met hun eigen geweten!
(2) Toen al was er bepaald misbruik bij het brengen van het evangelie, methoden die
het evangelie, als een product verkopen, een door geldzuchtig gedrag. Men begon
de Bijbel vervalsen en woorden verdraaien naar eigen wensen, en de wensen van
het volk. Ook vandaag leest men het valse evangelie van Judas, luistert men naar
welvaartevangelies en nog andere verkondigingen welke sterk op de emoties werken
met schijnwonderen…gevaarlijk! Toen al waren er, die van de waarheid afweken!
Zo kwamen later ook de traditionele kerkelijke regels, die niet in de Bijbel staan! Ook
kerkelijke rechtspraak, waarbij de staatskerk oordeelt en de staat de straf uitsprak!
Bedevaarten of een afkoopsom, waren in de middeleeuwen als straf ingesteld, zoals
in 1491 te Aalst!
Ook de farizeeërs, werden door Jezus voor zulke praktijken streng berispt:
6 Zo hebt gij het woord Gods van kracht beroofd ter wille van uw overlevering.
7 Huichelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, zeggende: 8 Dit volk eert Mij met
de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Matth.15
MET BLINDHEID GESLAGEN DOOR SATAN
(3,4) In de tijd van Paulus: Het evangelie is niet bedekt, eenvoudig te begrijpen! Het
voorhangsel, in de tempel is opengescheurd, de sluier is weg, de wet is volbracht. De
bedekking blijft bij hen die niet willen geloven in Jezus Christus, en verloren zullen
gaan. Men wil het niet begrijpen. Velen waren ook ongezeglijk! Weerspannigheid is
zonder der toverij. (magie) (1 Sam.15:23)
Ze waren toen met geestelijke blindheid geslagen, door allerlei demonische
invloed.
Een eerste denkpiste voor het heden, welke de gedachten van mensen geestelijk
blind maakt door de valse evolutietheorie van Darwin, welke ook politieke steun kent!
Dit betekent je kunt niet meer samen op gezonde manier redeneren! Eindeloze
discussies zijn dan uit den boze, dat is wat Paulus leerde! Men wil Jezus niet
aannemen, als een beeld Gods, als schepper, of zoon van God!
Een tweede denkpiste, welke
het denken van de ongelovige
mens welke door de god van
deze wereld, is aangetast, en zij
het evangelie niet meer kunnen
aanvaarden! Ook wie het
merkteken zal aanvaarden, zal
niet meer logisch kunnen
denken.
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Het denken veranderd, nephilim, die inspireren. De terugkeer van de reuzen,
nephilim, mogelijks onder een andere lichaamsvorm, (aliëns?) waarvan Jezus sprak
als een teken van Zijn wederkomst. (Matth.24:37) Deze hybriden, bedachten en
deden enkel kwaad! Deze wezens zoeken om mens en dier te vermengen! Met het
transhumanisme, wil men de evolutie van Darwin zelf verder in handen nemen door
allerlei gentherapie, klonen enz.! (Gen.6:5) Zulke mensen zouden volgens
onderzoekers nu al in ons midden leven. (NBV)11 Daarom treft God hen met
verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven 2 Thess.2
(5,6) De apostel laat weten dat het echt niet om zijn eigen persoon gaat, wij dienen
slechts Christus, welke ons denken heeft gezond gemaakt, ja genezen, door Zijn
offer, en enkel zo kunnen wij de heerlijkheid van Christus begrijpen. Dit was een
vervulling van profetie. God deed het schijnen in onze harten, het verstand werd bij
de gelovigen geopend!
GODS KRACHT ERVAREN
(7,11) Ons lichaam is als een aarden vat, zo prachtig
beschrijft Paulus het. Zeer vergankelijk en breekbaar. Doch
er zit een grote schat in, hij bedoelde opnieuw de inwoning
van de Heilige Geest. De kracht van Gods Geest is iets
dat een wedergeboren christen kan ervaren.
Hoe?
Wij krijgen allerlei soorten problemen, maar ze krijgen ons
niet klein, wij worden niet wanhopig. Een ongelovige kan wanhopig worden, maar
kan die krachten niet ervaren.
Vervolgd, maar niet verlaten! Bedenk de christenen welke tijdens de
middeleeuwen, naar de brandstapels werden geleid. Ze zongen luid krachtige
psalmen! Ongelovige toeschouwers konden dit niet begrijpen wat ze zagen!
Ze werden begraven, maar waren niet verloren, want ze zullen opstaan, als Jezus.
Die opstanding staat voor de deur, en ook de geheime opname. Zo zullen ook de
christenen herkent worden.
(12,15) Wij die het evangelie brengen, schrijft Paulus, riskeren dagelijks ons leven,
om ook aan u “eeuwig leven” te verkondigen, welke u dan ook hebt ontvangen!
De apostel haalde ook een psalm aan,
10 Want ik bleef vertrouwen,
ook al zei ik: ‘Ik ben wanhopig,’ Ps.116
(16,18) Wij worden niet moedeloos, of depressief, ook al gaat onze lichamelijke
gezondheid door ouder worden achteruit, maar ons
denken en onze kennis groeit en verbetert dag na dag!
Al de moeite van tegenstand en verdrukking weegt niet
op tegen onze komende eeuwige heerlijkheid. Wij
hebben een andere levensvisie schrijft Paulus, wij staren
ons niet blind op al die aardse mooie dingen, rijkdom,
weelde en luxe, welke toch eenmaal zullen vergaan. Wij
zoeken geen schatten op aarde. Maar wij hebben een
gezonde visie op wat niet te zien is momenteel.
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HOOFDSTUK 5

WANT WIJ WETEN…..
Wat is Bijbelkennis toch belangrijk! Waarom zijn ware christenen ook bezig met
dingen die je niet eens kunt zien? Eenvoudig God liegt niet, en komt zijn beloften na!
Je kunt God op Zijn woord nemen, mensen niet altijd! Met geestelijke ogen zie je
Gods profiel in de Bijbel duidelijk!
Wat weten wij? Als wij sterven, onze aardse tent, ons lichaam het begeeft, dan
hebben wij een gebouw! Een eeuwig huis. Dat is een verheerlijkt lichaam, welke niet
zal vergaan, een nieuwe schepping, het lichaam van de christen zal worden
herschapen, in minder dan een seconde!
(2,3) De voorwaarde: Het overkleed worden, en niet naakt bevonden worden. Dit is
niets anders dan enkel die mensen welke tot geloof zijn gekomen in Christus.
Daarom deed Jezus nog een oproep tot een zwakke “kerk” van de eindtijd:
Rev 3:18 Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het
vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt
bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard
worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.
(4) Wij die nog leven schrijft Paulus, waaronder je kunt begrijpen dat er ook al wat
christenen waren gestorven, zullen ook wel eens sterven. Maar wij willen niet zomaar
sterven, want wij weten van beter, het eeuwige leven, welke wij zullen zien. (5) Dat is
de reden waarom God ons Zijn Geest gaf, als onderpand.
VOL GOEDE MOED
(6,8) Paulus is helemaal niet angstig
voor het sterven. Hoe komt dat? De
apostel had bijzonder goed
begrepen wat een verheerlijkt
lichaam is. Zo ook die discipelen
welke de verheerlijking van Jezus
met eigen ogen hadden gezien. Er
leefde in feite in Paulus een stil
verlangen naar zijn nieuw verheerlijkt
lichaam. Het is logisch dat iemand
die niet weet van “beters” hij
tevreden is met wat hij heeft. Wie
een kleding heeft dat versleten is,
verlangt toch ook naar iets nieuws. Doch wat opvalt is dat Paulus verlangde om dicht
bij de Heer te zijn, en daar zijn intrek te kunnen nemen. Het sterven van een christen
is in feite ook verhuizen naar de nieuwbouw. Iets voor Belgen, jammer zeer weinigen
geloven hierin! (1%)
Tweede Corinthebrief door R.Gaytant.
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DE RECHTERSTOEL VAN CHRISTUS IS EEN GENADETROON!
(9,10) Wij vinden het een eer, onze God
welgevallig te zijn, hier of later. Toch komt
iedere christen voor de rechterstoel van
Christus. Daar dient hij verantwoording af
te leggen over zijn goede en voorbeeldige
daden, maar ook over zijn kwaad handelen
in zijn aardse leven. Dit is niet het laatste
oordeel zoals zovelen ook in valsheid
werden onderwezen in kerk of katholieke
school!
(11) Wij proberen de mensen te laten nadenken over het reddingplan van God met
de mensen, en dit is zeer ernstig. Ik hoop schrijft Paulus dat u daar ook zo over
denkt, want God is te vrezen. Wanneer wij Psalm 7:13 lezen, hoe God kan reageren
als iemand niet wil luisteren naar Hem, dan wordt het ernstig.
Psa 7:13 He hath also prepared for him the instruments of death; he ordaineth
his arrows against the persecutors.

Gods pijlen kunnen tegenslagen, ziekten, ongeluk, en dergelijke zijn, alle
instrumenten die leiden tot de dood.
(12,13) De apostel prijst niet opnieuw zichzelf aan, zoekt niet zijn eigen eer, maar wil
hen argumenten geven, om de valse apostelen te weerleggen, die slechts er op uit
zijn, mensen te ronselen en naar de mond te spreken en te overtuigen van hun valse
leer, en allerlei uiterlijk vertoon of show met religieuze kledij. Als wij hard geestelijk
strijden is het om u, als wij rustig reageren is het ook voor uw bestwil.
(14,15) Alles wat wij doen, is uit een wederliefde tot Christus, omdat wij beseffen dat
Hij voor ons allemaal stierf. Wij zijn dus ook gestorven, hij bedoelde zijn oud
ongelovig leven. Dus wij leven niet verder om onszelf veel voordeel te bezorgen op
alle vlak, maar Hij stierf en stond op ook voor die valse predikers.
(16,17) Het kennen naar het vlees is een eigenaardige uitdruking. Het vlees het
zwakke, zondige, lichamelijke, met wereldse normen beoordelen. De nieuwe paus
is sympathiek, naar wereldse, vleselijke normen, maar is naar Bijbelse normen, een
ongeestelijke!
Zo schrijft Paulus had hij ook een minderwaardig gedacht of vooroordeel over
Christus, maar nu is dat helemaal anders. Doch nu leert Paulus dat wij een andere
kijk tegenover elkander “als christen” dienen te
hebben. Het betekent niet dat als een christen
zondigt, hij plots geen christen meer zou zijn.
Een christen is een nieuwe schepping, een leerling,
met vallen en opstaan. Hij wil Bijbelse maatstaven
gebruiken, hij is in feite het begin van een nieuwe
herschepping, en na de dood lichamelijk herschapen,
klaar voor het nieuwe hemelse Jeruzalem.
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GODS PLAN
(18,21) God verzoende zich met deze zondige
wereld enkel en alleen door Jezus Christus!
Maar dit goede nieuws diende de wereld te
kennen en te geloven. Daarom heeft God
mensen geroepen om die boodschap uit te
dragen. Daarom is ook deze studie een oproep
tot mensen, om zich met God te verzoenen. God
heeft Zijn hand in Christus uitgestoken tot vrede.
Wie in Christus gaat geloven, aanvaard zijn
vergeving, en steekt op die wijze zijn hand uit tot God, en werd vergeven, omdat
Christus zijn straf droeg!
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Hoofdstuk 6
(1,3) Paulus, Gods medewerker, waarschuwt liefdevol al die mensen welke tot het
geloof zijn gekomen te Corinthië. Hij wijst erop dat zij Gods geschonken genade niet
zouden loslaten en laten doorwerken in hun persoonlijk leven. Paulus speelt in op de
profetische woorden van Jesaja, waarbij God Zijn volk een nieuw verbond zou
geven! (Jes.49:8). Dat was het nieuw verbond van Christus, genade, en dat is nu in
vervulling gegaan! Vandaag is deze genadetijd bijna voorbij, en zal eindigen met de
opstanding ten leven, en de mysterieuze en plotse ontvoering van de
eindtijdgemeente. (4a) Wij proberen niemand te ergeren, of voor het hoofd te stoten
door onze levenswijze. Paulus was niet geldzuchtig of eerzuchtig, en droeg geen
speciale kledij en gebruikte geen reclame. We leggen geen struikelblokken op
iemands levensweg, door een slecht voorbeeld te geven. Iedereen kan ons
herkennen aan ons Bijbelgetrouw levenspatroon, dat wij werkelijk medewerkers van
God zijn en door God zijn gezonden.
PAULUS LEERDE OVER EEN VOORBEELDFUNCTIE.
(4,10) Wij werken aan onszelf om geduldig en verdraagzaam te blijven, in heel
moeilijke dagen. Men probeerde om oproer onder het volk te brengen, door laster
over onze prediking. Ook negatieve kritiek te zaaien tegenover de apostelen, of
oudsten met prediking belast. Dat soort nieuw geloof in de ogen van deze mensen
werkte bij velen aanstekelijk. Paulus en zijn medewerkers dienden plagerijen en
pesterijen te verdagen omwille van hun geloof in Jezus Christus! Paulus noemt wel
“geduld” het eerst, want het is belangrijk, velen zouden kunnen zeggen: Nu is het
genoeg geweest, en hun geloof wordt langzaam een schipbreuk!
Wij begrijpen ook honger en dorst dat men soms had. Paulus, een echte apostel,
werkte daarbij ook nog hard voor zijn dagelijks brood tot ’s nachts toe! Dat maakte hij
ook duidelijk aan de christenen te Thessalonicenzen. Hij schreef nergens: waar
blijven uw tienden!
9 Want gij gedenkt, broeders, onzen arbeid en moeite; want nacht en dag werkende,
opdat wij niemand onder u zouden lastig zijn, hebben wij het Evangelie van God onder
u gepredikt. 2 Thess.2

Paulus schrijft nog over zijn lijfstraffen, zijn gevangenisleven
met slapeloze nachten enz.
De apostelen waren te herkennen in “reinheid” “kennis”, en in
het vervuld zijn van de H. Geest. Daar was geen immoreel
gedrag, zoals winstbejag via het evangelie of overspeligheid.
Het bezoeken van de afgodentempels met alle ontucht, was
ondenkbaar voor de apostelen. Ze streden tegen alle vormen
van wereldse begeerten, welke hen zouden kunnen afbrengen
van de liefde tot God. Verleidingen zijn er altijd geweest. Toch
heeft men altijd christenen gevonden die na bepaalde tijd
ontrouw werden. Geloofsafval is niet nieuw, door meer liefde voor de wereld te
krijgen, en waarvan soms een schijnheiligheid en liefde voor genot overblijft.
9 Kom snel naar me toe, 10 want Demas heeft me verlaten; hij heeft deze wereld lief
gekregen en is naar Tessalonica vertrokken. Crescens is naar Galatië gegaan, Titus naar
Dalmatië. 11 Alleen Lucas is bij me gebleven. 2 Tim.4
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Bedenk de goede medewerker van Paulus, Demas. Deze broeder, zonder geduld,
kreeg er wat genoeg van. Langzaam viel hij af. De welvaart in het aantrekkelijke
Thessaloníki of de verkeerde genoegens in die stad trokken hem mogelijks opnieuw
aan. Angstgevoelens kunnen ook een bijkomende rol hebben gespeeld, en zijn
geloofswortels waren dan ook niet diep. Vandaag vallen er meer christenen af door
de welvaart en genot, in het westen, dan tijdens de middeleeuwse vervolgingen.
Verdrukking kan plots nog komen.
Demas is een waarschuwend voorbeeld voor onze moderne eindtijd, met veel
geloofsafval en teleurgestelde christenen. Wij lezen toch nergens dat Paulus hem
achterna liep. De apostel gaat gewoon verder met zijn werk voor de Heer. Wij horen
later niets meer van die afgevallen Demas.
De kennis van Paulus was zeer Bijbelgetrouw, geen valse leringen of afdwalingen.
Ze noemden Paulus wel een Joodse leugenaar, waarschijnlijk ook een sekteleider
wat goed begrijpelijk was, want het volk kende gewoon de Bijbelse waarheden niet,
maar geloofde liever in de Griekse filosofie en de verdichtsels, zoals ook het westen
het Griekse en Romeinse denkpatroon overnam. Maar God kende goed het hart van
Paulus en van allen die in Jezus geloven! God is dagelijks bezig met Zijn kinderen.
De HEERE is in het paleis Zijner heiligheid, des HEEREN troon is in den hemel; Zijn
ogen aanschouwen, Zijn oogleden proeven de mensenkinderen. Psalm 11

Paulus gebruikt wapenen der
gerechtigheid. (7) Geestelijke wapenen om
aan te vallen, want de waarheid kwetst, en
ook om zich rechtvaardig te verdedigen,
trouwens de Bijbel is een zwaard en geen
keukenmes om boter te smeren! Paulus
bracht dus ook geen misleidend
welvaartsevangelie!
Is mijn woord niet als een vuur, als een
hamer die een rots verbrijzelt? – spreekt de
HEER.Jer.23

Onze harten worden soms wel eens ernstig gekwetst, maar anderzijds hebben ware
christenen de vreugde en speciale blijdschap van de Heer in hun hart, hun denken,
en niemand kan die hemelse vreugde afnemen!
(10) Het is al een vreugde zo maakt Paulus duidelijk, dat vele christenen arm zijn, en
toch velen rijk kunnen maken. Schijnbaar hebben wij in de ogen van de ongelovige
wereld niets, en toch krijgen wij later een onvergankelijke rijkdom. Moge uw hart
verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe
rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen,
Efeze 1,18.

Wat een paradox, die een ongelovige of een
kerkganger nooit zal kunnen begrijpen, zonder
een ware persoonlijke bekering tot Jezus
Christus! Ook de vader van de verloren zoon keek
dagelijks uit, of zijn verloren zoon, zich niet zou
bekeren en terugkeren naar huis!
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De liefdevolle toenadering van Paulus.
(11,13) Wij prediken de genade zoals ook wij het hebben aangenomen en gelooft, wij
houden van jullie in Korinthe. Ik deelde al mijn gevoelens en mijn ervaringen met
jullie, als mijn vrienden. De apostel vraagt enkel dat ze hun hart eens willen openen
voor hem. Hij schreef dit op een gekende manier zoals men kleine kinderen in die tijd
wilde benaderen voor een knuffel!
PAULUS GEEFT GODDELIJKE RAAD.
(14,18) Een algemene regel. Vorm toch geen
verbintenissen, geen team, of maak geen
compromissen met de ongelovigen. Een
span vormen gebeurde meestal met twee
dieren, meestal ossen. Hij zinspeelt op
gelijkmatigheid, gelijk denkend, om door dit
aardse leven te gaan. Huwen met een gelovige,
een wedergeboren iemand, anders wordt het
moeilijker, bijzonder in beproefde tijden.
Licht en duisternis hebben geen gemeenschap, net als een blinde zonder inzicht
en een ziende, die de zin van het leven heeft begrepen. Is er ook een harmonie
tussen Christus en de duivel? Christus bracht eeuwig leven, voor wie in Hem
gelooft. De duivel zoekt mensen te verleiden tot de tweede dood, de schepping te
vernietigen en zijn doel is de mensheid te vernietigen op sluwe en een listige
godsdienstige wijze!

God zoekt om bij de mensen te wonen!
Paulus haalt Lev.26:12 aan. 12 Ik zal in je midden verkeren; ik zal jullie God zijn en
jullie mijn volk. 13 Ik ben de HEER, jullie God, die jullie uit Egypte heeft geleid om je
uit de slavernij te bevrijden. Ik heb het juk gebroken waaronder je gebukt ging, zodat
je weer met opgeheven hoofd kunt rondlopen.
Er kan toch geen eenheid komen tussen een
aanbidden in Gods tempel en wereldse
afgodentempels! Bijbelgetrouwe christenen zijn nu
zelf een tempel, waar Gods Geest in tabernakelt!
(14) Waarom waarschuwt Paulus en ook de
apostel Johannes? Deze waarschuwing is zeer van
toepassing in onze dagen, bijzonder te weten dat
het Babelse christendom zoekt om een wereldkerk
te organiseren, en een span of alliantie wil bouwen
met alle godsdiensten, de evangelische wereldalliantie inbegrepen.
En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat
gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar
plagen.Openbar.18
11 Vertrekt, vertrekt, gaat uit vandaar; raakt het onreine niet aan, gaat weg uit haar
midden, reinigt u, gij die de vaten des HEREN draagt. Jes.52
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Paulus maakt duidelijk dat wij nu die beloften hebben gekregen, dat God bij de
mensen zou gaan wonen. Daarom leert Paulus, houdt dan rekening en kent de vreze
Gods, omwille van onze komende heiligheid.
(7:1) Die vreze des Heren betekende bij Gods volk, enkel een levenshouding met
liefde nastreven welke overeenkomt met Gods wil en Gods raad voor de mens op
aarde. Gewoon Gods Bijbelse levensprincipes navolgen, maar nooit niet uit dwang
De vreze des HEREN is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze
betrachten. Psalm 111

Hoofdstuk 7
Een openhartig schrijven van Paulus.
(2,4) Paulus vraagt dat ze verder hun hart willen openstellen voor het evangelie, en
erover verder willen nadenken, wij hebben niemand echt willen kwetsen. Wij willen
en zoeken van niemand speciaal voordeel te kunnen ontvangen. Wij hebben
niemand bedrogen of praktijken gebruikt voor financieel voordeel te krijgen. Hij
herhaalt zijn liefdevolle gevoelens voor hen, en is fier op de broeders en zusters
aldaar, en het maakte hem gelukkig, ondanks de vele tegenkantingen en strijd van
anderen.
(5,7) De apostel schijft over zijn tegenstand in Macedonië welke angstaanjagend
waren geweest.
God zorgde voor de nodige troost, God zond Titus met
vreugdevol nieuws. Een bemoediging kan goud waard
zijn in moeilijke momenten. Zij die de christenstrijd ervaren
kunnen best Paulus begrijpen. Wie nooit van Jezus getuigt,
kent ook nooit tegenwind. En de wind op fietsen, kan zeer
lastig en uitputtend zijn. We bedenken de actieve
christenen in landen waar allerlei christenen worden
vervolgd. Titus liet weten dat er een groot verlangen was
in Corinthië om Paulus te zien en te horen. Dat was een
tweede grote bemoediging. Kent men vandaag nog een
dergelijk verlangen om te luisteren naar radicale predikers?
VRUCHTEN VAN HET LIEFDEVOL
VERMANEN
8,12) Paulus verwijst hier opnieuw naar zijn
eerste brief, welke wel scherp was in de
vermaningen, bijzonder naar die man welke
bij zijn eigen moeder sliep. Hij had geen spijt
van die radicaal waarschuwende brief. Het
was ook een verdrietig geval voor Paulus,
dat hij zo streng diende op te treden. Nu is
hij blij daar hij hoort dat zijn schrijven
vruchten heeft afgeworpen. Mensen zijn
erdoor tot inkeer gekomen.
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(10) Soms gebruikt God mensen als een Paulus en ook anderen die verdriet
teweegbrengen en zorgen voor een totale ommekeer in het persoonlijk leven van
iemand, en dit dient tot zijn eeuwig behoud.
Verdriet dat de zondige wereld veroorzaakt leidt enkel tot de dood. Hij bedoelde hier
wel het grote verdriet om voor de eeuwigheid verloren te gaan.
Jullie, de gemeente hebben goed gereageerd op mijn raadgevend schrijven, zo kon
u zuiver voor God staan. Zo vinden wij hier de verantwoordelijkheid van een
gemeente om indien nodig met de nodige tucht op te treden. Paulus is blij dat ze dit
alles goed hebben begrepen en dat iedereen dit mocht weten wat Paulus had
geschreven.
TROOST
(13,16) Paulus is gelukkig bij het horen dat ook Titus
goed werd onthaald in deze moeilijke situatie in de
gemeente te Corinthië. Blijkbaar werd de ervaren
Titus goed aanvaard als hun voorganger. Paulus had
de gemeente geestelijk goed ingeschat, ondanks
alles, en daarom schrijft hij dat hij nu een gerust hart
heeft na het horen van dit nieuws. Wat een
bekommernis leefde er bij Paulus over de vruchten
van zijn werk te Corinthië. Wanneer men iemand bij
de Heer mag brengen, dan is er een vreugde, tot in
de hemel.

Hoofdstuk 8
(1,4) Paulus deelt hier verder mede hoe Gods genade werkt in de gemeenten te
Macedonië. Hij laat weten aan de Corinthiërs hoe ze die christelijke vreugde hebben
leren kennen, ook ondanks hun ernstige armoede en beproevingen. Ze bleven zeer
vrijgevig volgens hun beperkte mogelijkheden merkt Paulus op. Ze wilden ook
vrijwillig geven voor de armen in Jeruzalem, ook zonder dat Paulus daarom vroeg.
Het is genade te mogen geven. Gemeenteleden die hun portemonnee steeds
gesloten houden, sluiten zich af van Gods genade werking. Als men niet meer aan
zijn geld en goed vastzit, dan is men werkelijk bevrijd door Gods genade. De
wereldwijde groeiende economische crisis is een vrucht van aangeleerde
geldzuchtigheid. Sommige christenen hebben geen verlangen naar de wederkomst,
Van Jezus voor Zijn gemeente en dit kan komen door gebondenheid aan het
materialisme!
10 Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te
geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel
leed berokkend. 1 Tim.6
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Met andere woorden de oorzaak van een oorlog, welke een groot kwaad is, is de
strijd om kapitaal door geldzuchtigheid. Christenen die winst, kapitaal en bezit hard
blijven nastreven, vallen langzaam af van hun geloof in Christus!
GODS LIEFDE IS WERKZAAM IN HET BEKEERDE HART!
(5,6) De reden dat zij in Macedonië zo handelden
was, dat ze in de Here Jezus geloofden, en als kind
van God werden aangenomen. Ze hadden Gods wil
en liefde begrepen, en verder op die wijze luisterden
zij dan ook naar de boodschappen van de apostel
en zijn medewerkers, en zo groeide hun vertrouwen
op de Heer. Ze gaven niet alleen, maar stelden zich
ook dienstbaar voor het evangelie.
Zo hopen wij dat ook Titus bij u allen die liefde voor anderen zal mogen ervaren.
Wedergeboren christenen hebben een “agapè liefde” ontvangen door de H.Geest.
Zoiets kun je jezelf niet geven of kopen! Dit is een opofferende wederliefde tot God.
Een bijzondere liefde die zijn oorsprong vindt in God. Je wordt er zeker niet mee
geboren! Het kan enkel door God worden gegeven aan iemand die verzoening kreeg
door geloof, in Christus. Zo had broeder Titus die reflex van een liefdevolle
dienstvaardigheid. De Griekse filosofen kenden dit woord “Agapè” bijna niet meer.
Het betekende enkel voor de Griek: een godheid die een bepaalde voorliefde had
voor iemand.
Rom.5: 5 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart
is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.
Ongelovigen kennen slechts de “Filio” en “Eros” liefde. Filio, is niet anders dan
humanisme, vriendschap, en voorliefde voor hobby’s of bepaalde personen, enz.
Eros, is de lichamelijke liefde, seks in het algemeen. Plato kende het woord “agape”
niet eens!
(7,8) U allen te Corinthië hebben vele geestelijke gaven, maar wees ook hierin, in die
vrijgevigheid een goed voorbeeld voor broeders en zusters die noden en armoede
kennen. Het valt sterk op dat Paulus hen zeker niet wilde dwingen of een soort
kerkelijke wet wilde opleggen om giften te geven! De apostel wilde enkel hun liefde
beproeven, of die christelijke liefde, agapè echt uit het hart komt en bij hen aanwezig
was!
Het geven komt spontaan, en moet niet worden aangeleerd. Ook God wil geen
afgedwongen wederliefde van de mens, daarom zal hij ook op het laatste in het
duizendjarig rijk scheiding brengen tussen burgers die Hem dienden door de wet, en
niet uit liefde!
(9,11) Paulus wijst naar de zending van Jezus zelf. Hij neemt de liefde van Jezus als
het grote voorbeeld. Hij schreef hetzelfde naar de christenen te Filipi:
6 die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht,
7 maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft
aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. Fil.2

De rijkdom van Jezus, was Gods rijkdom, Hij bezat alles wat is! Hij heeft dit alles
laten vallen om allen die in Hem zouden gaan geloven een onvergankelijke rijkdom
Tweede Corinthebrief door R.Gaytant.

Pagina 22

te geven: eeuwig leven! Dat is pas een rijkdom! De satan wilde al die aardse
vergankelijke rijkdom teruggeven aan Jezus, om aanbeden te worden. Zo verleid hij
nog alle mensen met wereldse rijkdom en succes, in ruil voor aanbidding! Hij schuilt
achter oude afgoden, welke vandaag opnieuw subtiel aanbeden worden.
Een van de hemelsleutels die God geeft is de vrijwillige
zelfverloochening. Ik weet schrijft Paulus dat bij u dat
willen wel aanwezig is. Het is gewoon een voorstel
welke Paulus beleefd deed om de gemeente te
Jeruzalem te steunen zoals zij al van plan waren.
(12,14) Bij het geven tijdens een collecte, is het van
belang dat er bereidvaardigheid is tot geven enkel uit
liefde. Geven boven vermogen, en dan zelf in vrijwillige armoede leven is niet de
bedoeling, noch Bijbels. Alles dient in balans te blijven. Paulus vroeg ook geen
tienden van het inkomen, volgens de tempelwetten.
Jezus keek met zijn discipelen eens naar de
offergaven. Hij leerde daar een prachtige les
voor wat het offeren betekent voor God in het
nieuwe verbond.
42 En er kwam een arme weduwe, die er twee
koperstukjes in wierp, dat is een duit. 43 En Hij
riep zijn discipelen en zeide tot hen: Voorwaar, Ik
zeg u, deze arme weduwe heeft het meeste in de
offerkist geworpen van allen, die er iets in
geworpen hebben. 44 Want allen hebben erin geworpen van hun overvloed, maar zij
heeft van haar armoede erin geworpen, al wat zij had, haar ganse levensonderhoud.
Marc.12

Het waren twee Romeinse Lepta-munten. Het was toen de kleinste munteenheid.
Een tegenwaarde voor levensonderhoud van één ganse dag, een dagloon ongeveer.
Het Griekse woord “bios” welke werd vertaald met levensonderhoud, doch dat
woord betekent ook “leven”. De betekenis van dit verhaal en de symboliek gaat veel
verder, de liefde tot God was haar ganse leven, haar offer! Velen vragen soms wat
moeten wij nu offeren in het nieuwe verbond.
Paulus schreef het eens aan de Romeinen in hoofdstuk 12 :
1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw
lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke
eredienst. 2 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.

Rijken gaven als traditie van hun overvloed, dat was gewoon wat geld in vergelijking.
Het offeren van christenen is gewoon gehoorzaam Gods woord volgen, en dat heeft
zijn gevolgen. Een christen geeft zich helemaal!
22 Daarop zei Samuel: ‘Schept de HEER meer behagen in offers dan in
gehoorzaamheid? Nee! Gehoorzaamheid is beter dan offers, volgzaamheid is
beter dan het vet van rammen. 23 Weerspannigheid is even erg als toverij, en
eigenzinnigheid is even slecht als afgodendienst.(1 Sam.15)
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(15) Paulus haalt een rechtvaardig Bijbels principe aan voor een christelijke en
sociale maatschappij, te vinden in Exodus 16. Het is dus geen persoonlijk advies
van de apostel. Iedereen kreeg evenveel, er was geen mogelijkheid om te hamsteren
of op te sparen! Vandaag bloeit onze maatschappij open in zware
onrechtvaardigheid, de kloof tussen arm en rijk keert langzaam en zeker terug.
16 Dit is wat de Here geboden heeft: verzamelt ervan naar ieders behoefte; ieder van u
kan voor zijn tentgenoten een gomer per hoofd nemen, naar gelang van het zielental.
17 De Israëlieten nu deden zo en verzamelden het, de een meer en de ander minder. 18
Toen zij het in een gomer maten, had hij die meer verzameld had, niet te veel en hij die
minder verzameld had, kwam niet te kort. Ieder had naar zijn behoefte verzameld.

PAULUS DANKT GOD VOOR DE HULP VAN TITUS
(16,19) De apostel ziet God aan het werk in Titus. Titus zet zich met hart en ziel ten
volle in voor het evangelie. Een andere medewerker welke in de gemeenten veel
aandacht kreeg stuurt hij mede met Titus naar Corinthië. Die medewerker, Trofimus
uit Efeze, (Hand.20) doet zijn werk tot eer van God, en zijn werken mogen door
iedereen gezien en gehoord worden. Ze zouden te Corinthië ook een inzameling,
een collecte of een liefdeswerk houden voor Jeruzalem.
(20,22) Paulus laat iemand dus met hem meereizen naar Jeruzalem, zo moet men
hem niet verdenken, dat hij die collecte niet goed zou beheren. Het zou niet de
eerste maal zijn dat er in gemeenten vroeger of nu, problemen komen wat betreft het
beheer van de collecten of misbruik daarvan.
Misbruik van hedendaagse voedselbanken, en andere giften
welke worden misbruikt is niet uit de lucht gegrepen. Hier is
alles een zaak van goed vertrouwen, en Trofimus was blijkbaar
te vertrouwen. Bij Arles in Frankrijk is er een kathedraal naar
Br.Trifomus genoemd. (zie Afb.)
(23,24) Daarom wil Paulus bij de christenen te Corinthië een
klimaat scheppen van wederzijds vertrouwen voor de broeders
Titus en zijn medewerkers. Apostel of gezant zijn, zijn mensen
die iemand vertegenwoordigen, namelijk Christus. Ze moeten iemands beeld zijn, dat
van Christus, en verkondigen niet een eigen evangelie maar dat van de Heer. Sola
scriptura!
Zij die vandaag een welvaartsevangelie verkondigen, is niet het evangelie van
Christus. Zij die de alverzoeningsleer verkondigen, zoals Franciscus in het Vaticaan,
verkondigen een vals eigengemaakt evangelie met bijkomende bedoelingen!
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HOOFDSTUK 9
Paulus zendt Titus.
(1,2) In aansluiting op het vorige hoofdstuk, prijst Paulus niet opnieuw voor de
liefdesgave, maar Titus die zich sterk heeft ingespannen, om andere christenen te
helpen. Dit had wel een ernstig effect op
andere christenen uit Achaje, een provincie
van het huidige Griekenland, welke ook
bereid waren tot het geven voor
hulpverlening.
Een van de vooraanstaande personen van
Korinte was Erastus. Hij had in Korinthe de
belangrijke functie van stadsrentmeester
(Rom. 16:23). Hij was een vriend en helper
van Paulus (Hand. 19:22). In Korinthe is
een inscriptie blootgelegd met de woorden:
voor de aedil Erastus. (zie afb.)
(3,5) Paulus stuurde ook mensen uit Macedonië vooruit, en vertrouwde erop dat deze
niet zouden worden ontgoocheld bij de financiële steun die zij van de christenen te
Corinthië zouden mogen ontvangen. Dus hopen wij erop dat die steun ook vooraf
zou klaar liggen, en dit niet plots als een gedwongen gave zou overkomen. Op die
wijze leerde Paulus de christenen, en in handelingen haalt hij de woorden van Jezus
aan:
35 Ik heb u in alles getoond, dat men, alzo arbeidende, de zwakken moet
opnemen, en gedenken aan de woorden van den Heere Jezus, dat Hij gezegd
heeft: Het is zaliger te geven, dan te ontvangen.Hand.20

Een zegen, ja een geestelijke zegen!
(6,7) Paulus geeft hier een bemoediging voor de blijde gever.
Wie geeft met hart en ziel om anderen die nood en honger
hebben te helpen, zullen dat niet doen zonder gevolg. Neen,
God vergeet niet zoals mensen dat doen. Integendeel wie veel
geeft zal ook later zegen ontvangen! Wie zal geven met
blijdschap en naar vermogen, is als iemand die zaait, maar
later veel meer zal oogsten, onze erfenis in de hemel, een
schat in de hemel. Onder de eerste christenen, waren er die
hun bezittingen verkochten om te geven! Het lijkt mij nu de zaaitijd te zijn. De apostel
spreekt niet voor eigen rekening of voordeel maar wel vanuit de Bijbel.
9 Hij deelt uit, hij geeft aan de armen, zijn gerechtigheid houdt voor immer
stand, zijn hoorn verheft zich in ere. 10 De goddeloze ziet het en ergert zich, hij
knarst met de tanden en wordt verteerd; de begeerte der goddelozen gaat
teniet. Ps. 112
Neen, het is niet verloren armen te helpen, zoals de ongelovigen denken. Of andere
christenen die denken hierdoor in de hemel te komen, of rijker te worden op aarde.
Maar God zal zorgen voor de gerechtigheid, van hen die geven, dat komt nog, en dat
vergeten er velen!

Tweede Corinthebrief door R.Gaytant.

Pagina 25

(8,10) God is genadig, en kan zorgen dat ieder voldoende
heeft, en daarbij nog kan delen. God is oppermachtig, heeft
alles onder controle. Iemand die giften geeft, is iemand die
Gods gerechtigheid najaagt op deze wereld. In de
komende wereld zal Jezus duizend jaar regeren in
vrede en gerechtigheid!
Het is God die het zaad geeft, wanneer Hij wil, en waar Hij
wil, en u brood geeft tot spijs. De apostel tekent de
volgorde, namelijk zoals wij in de profeet Jesaja (55)
vinden “ regen en sneeuw komt uit de hemel, maakt de
aarde vruchtbaar en doet het zaad uitspruiten en geeft dan brood. Alle begin van
rijke zegen komt oorspronkelijk van God, de mens mag niet roemen op zijn kennen
en kunnen of zijn opgebouwd vermogen!
Dus een christen met goed vermogen, zal God
beproeven, hoe godvrezend hij is, want alles kreeg
hij ten slotte van God, zijn schepper! Velen denken:
Ik heb er zelf voor gewerkt, dankt dan God voor uw
gezondheid! Wijlen Br. W. Malgo sprak destijds op
de kansel : Het gevoeligste orgaan van een mens
is…..zijn portemonnee! Hij had gelijk, en ieder had het begrepen.

Dankzegging!
(11,15) Zij die in nood zijn, zijn
altijd blij om geholpen te
worden. De belastingdruk was
zeer hoog op dat ogenblik door
de Romeinen, en armoede
werd veroorzaakt in Jeruzalem
door een toenmalige
hongersnood. Op deze wijze
kon ook Paulus duidelijk maken
aan de Joden aldaar, dat het
geloof in Christus zeer krachtig
is, en daadwerkelijk het
evangelie van Christus, hun
Messias, uitwerking geeft en
liefde toont. Bijzonder werden
eerst de christenen aldaar
werkelijk geholpen, dus bidden
alleen voor hen en niets doen is
geen licht of uitstraling brengen!
Er wordt tegemoet gekomen aan de hulpbehoeftigen, maar Paulus wijst bijzonder op
het aspect van de vele dankzeggingen die dan tot God gericht zullen worden. De
apostel hecht belang aan dankzegging uit het hart van een mens. Paulus beseft heel
goed dat al die gevers, God zeer welgevallig zijn! Wij kunnen nadenken ieder voor
zich, vergeten wij niet te danken voor wat we hebben en bezitten in ons
welvaartstaatje. En bijzonder te bedenken wat God ons gaf: Genade door geloof in
Christus! Onbetaalbaar!
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HOOFDSTUK 10
PAULUS VERDEDIGT ZIJN GEZAG.
(1,2) In deze verzen schrijft Paulus iets over zijn karakter. Daarbij vraagt hij hen dat
men hem met zachtmoedigheid en de vriendelijkheid van Christus te aanvaarden
voor wat hij zal schrijven, en spreken als hij komt. Wij begrijpen meteen dat hij van
iedere Bijbelgetrouwe christen begrip en vriendelijkheid verwacht, doch hij zal zijn
tegenstanders zeker bestraffen indien nodig.
In zijn omgang bij de mensen is hij wat aan de bedeesde en schuchtere kant, doch
met zijn pen kan hij streng en met gezag in Christus optreden. Zo was hij niet voor
zijn bekering! Hij hoopt dat hij bij zijn gaan naar Corinthië, niet te hard zal moeten
optreden, tegenover de mensen in de gemeente met kwade kritiek. Zij besmetten
anderen met kwaadsprekerij, laster en leugenachtige beweringen, alsof de apostel
uit eigenbelang zou handelen.
Paulus handelde niet zoals dat in de heidense wereld (naar het vlees) het geval is.
Zulke gedragingen zijn niets nieuws onder de zon, oudsten kunnen ook in een kwaad
daglicht worden gesteld, of oneerbiedig behandeld, met jammerlijke gevolgen voor
de gemeente.
(3,4) Al leven wij op aarde, wij leven niet met wereldse of filosofische principes, wij
gaan ook niet strijden met wereldse wapens. Wij gaan niet op zo’n manier ons
verdedigen, maar met Gods wapenen tot het breken van zulke vijandige bolwerken,
welke gedachten en overtuigingen zijn bij mensen die Gods werk en waarheid willen
verhinderen.
De wapens die Paulus gebruikt daarvoor, zijn
wapens van God, en zijn ook niet te vergelijken
met de militaire wapens van een Romeinse
soldaat, zoals soms wel eens wordt aangehaald
als illustratie. Het zijn geestelijke wapens, de
Bijbel is Gods zwaard, voor een geestelijke strijd.
12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed
en vlees, maar tegen de overheden, tegen de
machten, tegen de wereldbeheersers dezer
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom de
wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak
geheel vervuld hebbende, stand te houden. Efeze 6

(5,6) Duidelijk zijn die bedoelde bolwerken, vervormde uitleg over het evangelie.
Daarom zullen wij elk bedenksel en dwaling weerleggen, als
ik kom schrijft Paulus. Wij kunnen daarom goed begrijpen, dat
zoals er vandaag vele dwalingen, theorieën, valse
vertalingen en verdichtsels onder de christenen ingang
vinden, ook nog meer verdeeldheid brengen. Jezus, maakte
een gepaste opmerking voor de tijd, onze tijd, onze generatie,
die vooraf zou gaan aan zijn wederkomst:
8 Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als
de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde? Luk.18

Hij bedoelde “het” geloof in Jezus Christus, wat vandaag ontegensprekelijk in ons
Europa sterk afzwakt, met andere woorden het zal nog een heel klein kuddeke zijn!
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(7,9) Die tegenstanders meenden en hadden de vaste overtuiging ook christen te
zijn, volgens hun denken. Doch Paulus maakt duidelijk dat hij ook Christus
toebehoort! Ik kan mij nog beroepen op de bevoegdheid die Jezus mij gaf, om u dan
op te bouwen, te onderwijzen en niet af te breken. De Here zelf zou dat bevestigen
schrijft hij, ik zou niet beschaamd uitkomen! Ik schrijf dit niet om jullie, die kritiek
hebben echt angst aan te jagen. Dat was niet de bedoeling van Paulus.
MEN ZEGT…
(10,11) Hier komt opnieuw naar voor, wat werd gezegd van Paulus. Er worden geen
namen genoemd. De apostel laat niet weten wie die mensen zijn die over hem
negatief bezig zijn. Ze hadden kritiek op zijn brieven. Hij heeft een scherpe pen en
spreekt als een lammetje, en wat hij zegt heeft geen inhoud! Dit toont aan wat voor
vlees men in de pot heeft! Wellicht waren het Joden. Hij zal op de hoogte zijn
gebracht van broeder Titus, zijn medewerker. Zulke situaties kent men tot op heden.
Doch Paulus, een geroepen apostel, laat weten dat wat hij schrijft, ernstig is en hij
daar ook naar zal handelen en optreden.
(12,13) Wij gaan ons niet aanstellen, aanbevelen of reclame maken voor onszelf
zoals deze mensen. Zij vergelijken zich met iedereen, en zichzelf, en zijn zich
daarvan niet bewust, hoe kleinzielig zij reageren. Hier vinden wij een vorm van
jaloersheid onder hen die willen voorgaan, zou men kunnen zeggen. Het kan
verdeeldheid brengen onder de christenen. Ze denken zeer egocentrisch. Wij gaan
ons beperken naar de normen die God ons stelde. Paulus richt zijn gedachten in
Gods licht.

Geestelijke strijd in Corinthië!
(14,15) Wij gaan niet verder dan door het gezag dat wij over jullie hebben gekregen.
Daar waren al mensen in Corinthië die het voor het zeggen wilden hebben! Valse
apostelen! Wij hebben u het eerst het evangelie gebracht schrijft Paulus. Wij willen
de eer van anders werk niet opstrijken, die verder bouwden, en hopen dat er een
goede geloofsgroei mag ontstaan, maar dan wel in overeenstemming met Gods
woord, Bijbelgetrouw.
Maar negatieve kritiek werkt als een virus op Paulus’ werk, het betekende een rem
op de geestelijke groei van de christenen te Corinthië. Gemeenteproblemen nemen
meestal de blijdschap tijdelijk weg, dat is het doel van satan!
(16) Voor Paulus was het ook een hinder zijn zendingswerk nog verder uit te breiden
tot andere gebieden waar nog niemand was gekomen, want hij zou niet werken waar
iemand anders al bezig was het evangelie te verkondigen! De apostel heeft veel
aandacht besteed aan Corinthië!
(17,18) Wanneer iemand reclame wil maken voor zichzelf, als evangelist of apostel,
dat hij eerst reclame maakt voor koning Jezus, en dan zullen wij zien schrijft Paulus
of hij wel de toetst kan doorstaan! Paulus tegenstanders waren ze in hoogmoed
knap, vandaag zouden ze zeker de media inschakelen en opzoeken, en zo worden
ze automatisch opgeblazen als een kikker!
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HOOFDSTUK 11
1-3 De apostel vraagt wat geduld en begrip aan zijn lezers te Korinthe. Hij spreekt
wel niet als de filosofen, maar brengt zijn gedachten op eenvoudige wijze, opdat
iedereen zijn gedachten goed kan begrijpen. Paulus had geen Public Relations
adviseurs nodig! Paulus besefte het gevaar welke dreigde door de schijnapostelen
die de gemeenteleden beïnvloeden in Korinthe.
Ze dienen te begrijpen dat hij een heilige en ijverige jaloersheid heeft, als een
bruidegom. (Ef.5:27,29) Paulus toont dat Christus in hem leeft. Het is een ijveren
voor de eer van God! Een jaloersheid welke er kan zijn wanneer men een reine
maagd gaat verbinden of laten huwen met een man. Hier is die man Christus waar
de Corinthiërs zich mee willen verbinden. Daarom is hij waakzaam over hen die
Jezus hadden aangenomen als hun Heiland.
Paulus vreest een ernstig gevaar welke hen op sluwe wijze zou kunnen afbrengen
van hun geloof in hun Heiland. Die mensen zouden zijn werk afbreken! Hij wijst naar
de eerste arglistige misleiding welke kwam tot Eva, het verdraaien van Gods
woorden. Daaronder kunnen wij begrijpen een listige en leugenachtige Bijbeluitleg of
Bijbelvertaling. De satan wil hen misleiden op een sluwe en doordachte wijze, zoals
men zoekt en diep bedenkt om te ontsnappen aan uit een gevangenis! Zo wordt de
toewijding en gehoorzaamheid aan Christus afgezwakt. Bv. Een slechte uitleg over
de gegeven genade, en een vrijheid welke lijkt op losbandigheid.

SCHIJNAPOSTELEN
4,5 Paulus, een apostel door God geroepen, wijst op hun zwakte aangezien ze al
vlug een ander evangelie aannamen, welke niet het evangelie is welke de apostel
predikte. Zij prediken een andere Jezus, net als het Vaticaan in verleden en heden.
Hij heeft een sterk vermoeden dat ze een andere geest, een demonische geest,
hebben ontvangen. Paulus wil ze onder de gehoorzaamheid van Christus brengen.
Onze dagen kennen ook hetzelfde verschijnsel, waardoor lauwheid (Laodicea
attitude) en Babels (oecumenisch) christendom is ontstaan.
6,7 De apostel laat hen weten dat hij wel niet zo spraakvaardig is als die talentvolle
Griekse filosofen en schijnapostelen, maar wat zijn Bijbelkennis betreft is hij correct
en standvastig. Of moet ik mij ook in de schijnwerpers stellen als die valse apostelen,
in plaats van nederig en eenvoudig te blijven?
8,9 Hier proeven wij hoe men Paulus in een kwaad daglicht zal hebben gesteld
omwille van de ontvangen giften. Ik heb andere gemeenten geplunderd! Dit om u van
dienst te kunnen zijn. Ik werd gesteund door nog andere broeders, om u te kunnen
dienen. Paulus vroeg ook geen tienden te geven, hij wilde hen
niet tot last zijn. Hij werd ook niet betaald door de Romeinse
overheid, dat zou hij niet hebben gewild. Heb ik dan gezondigd
omdat ik niets heb gevraagd aan u?
10,15 Niemand in Achaje zal nog ontkennen dat ik, Paulus een
ware apostel van Christus ben! Die schijnapostelen zochten
telkens een gelegenheid om kritiek te spuiten op Paulus. Ze
zetten in feite een masker op! Ze doen zich voor als engelen des
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lichts, logisch, dat doet ook de satan, hun baas! Vandaag kleden sommige
zogenaamde apostelen zich ook met witte klederen.
18 Want velen wandelen - ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook
wenende – als vijanden van het kruis van Christus. 19 Hun einde is het verderf, hun
God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind. Fil.3

Word NU eens wakker CORINTHIERS!
16, 20 Ik ben geen dwaas mensen, maar als gij mij toch als onverstandig wilt
beschouwen, wel dan mag ik ook eens pronken en wat fier zijn als uw misleiders. Ik
wil ook wel eens roemen naar wereldse normen, want die mensen lijken wel “super”
apostelen in uw ogen. Als ik maar mijn doel kan bereiken, denkt de apostel. Gij denkt
niet diep genoeg na, u bied geen voldoende weerstand tegenover hun dwalingen. U
kijkt naar hen op, ze spreken vleiend, ze scheppen een andere god. Laat u niet
verder als niet nadenkende slaven leiden. Paulus maakt hier een lichte spot, omwille
van hun houding. Dit beeld vinden wij vandaag terug in onze wereld, vol van
traditionele schijnpriesters, religieuzen en blinde kerklopers!

DE ERETEKENS VAN PAULUS
21-30 Schijnapostelen zijn ook
vandaag gesteld op eretitels,
aanzien en macht. Paulus toont
in feite aan wat “Eer” in de
ogen van Jezus betekent. Dit
had hij eerder niet willen doen,
hij had dit misschien wel eens
beter gedaan zo denkt hij. Hij
haalt geen eretitels aan om
zich te verdedigen tegenover
de sluwe en valse apostelen.
Hij gaat ook eens krachtig
antwoorden op al die
minachtende kritiek dat men op
hem heeft. Hier lezen wij wel
uit welke hoek zijn zware
tegenstand komt. Het waren zij die beweerden Hebreeër, Israëliet of nageslacht van
Abraham te zijn.
29 Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham,
en naar de belofte erfgenamen. Gal.3

Waren zij dienaren van de Messias? Neen want ze kenden
Hem niet! Doch Paulus wel! Paulus noemt een aantal feiten
van zijn lijden omwille van Christus op, waarop die
schijnheiligen niet jaloers dienden te zijn. Het lijkt wel een
palmares en een kruisweg ter ere van God! Wij kunnen even
de vraag stellen wat was ons lijden bij het verkondigen van
de blijde boodschap? Hebt u ook een palmares? Of nooit
tegenstand of nadeel ondervonden? 31,33 Paulus sprak de
waarheid, en te Damascus werd hij opnieuw bijna gegrepen,
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maar kon ontsnappen uit de handen van Koning Aretas, en hij stopt niet met de
goede strijd!

HOOFDSTUK 12
1,5 Paulus, het helpt mij niet aan zelfverheffing te doen, maar nu kan hij niet nalaten
ter wille van het evangelie, om openbaar te maken wat hem wel helpt en met
blijdschap! Hij had Gods leiding en visioenen welke hij ontving voor zijn zendingen.
Heel bescheiden schrijft Paulus over zijn speciale ervaring. Hij werd weggevoerd op
een onbeschrijfelijke heimelijke wijze tot in de derde hemel, het paradijs. Hij werd
opgenomen, op een wijze zoals de “opname” van de christenen zal gebeuren.
(1 Th.4:17). Hij schrijft objectief dat hij niet weet of hij wel of niet zijn lichaam heeft

verlaten. Wij dienen hier niet verder te gaan in uitleg, dus ook niet te denken aan een
uittreding van de geest. Dit was een heel bijzondere ervaring in zijn leven, dit was
veertien jaar geleden!
Hij kon en mocht niet alles onder woorden
brengen wat hij daar had vernomen, dus strikte
geheimhouding. Ik zou fier kunnen zijn, maar doe
het niet, ik ben ook nog een zwak mens. Zulke
ervaringen hadden zijn tegenstanders helemaal
niet.
6,9 Ik zal niet verder roemen, want ik wil niet dat
men mij nu op een verhoogd voetstuk zou zetten
en nog meer van mij zou verwachten, omwille van
deze bijzondere openbaringen. Daarom is het
begrijpelijk dat God mij beschermd tegen
hoogmoed, door een doorn in het vlees, en vele
andere pijnlijke vernederingen. Een demon
veroorzaakte die doorn, maar is beperkt in zijn
handelen, en doet niet wat hij wil. Ik bad drie maal
tevergeefs! Zo begrijpen we beter dat God alles
liet medewerken ten goede in het leven van
Paulus en van vele andere christenen. Paulus had de zin van die kwaal of ziekte nu
begrepen als de Here hem liet verstaan: Mijn genade moet voor u voldoende zijn.
10,12 Paulus had een onbegrijpelijke blijdschap tijdens al zijn beproevingen, als
vervolging, noden, smaad en kritiek op hem, omwille van Christus. In de ogen van de
wereld leek hij zwak, maar in de ogen van God en hem, was hij machtig en sterk.
Vele christenen hebben dit ook kunnen ervaren tijdens hun getuigen en hun wandel
met de Heer. Doch die derde hemel was wel exclusief!
Ik was nu wel genoodzaakt zo tot jullie te schrijven opdat men zou inzien en het
gevaar begrijpen van schijnapostelen met grootspraak, ook al ben ik slechts heel
gewoon. Jullie hadden mij moeten verdedigen! De echte tekenen en wonderen
bevestigen mijn apostelschap. Dus geen schijnwonderen, als soms van
hedendaagse schijnapostelen.
13,15 Niemand moet zich nu achtergesteld voelen, omdat ik niet op jullie kosten wil
leven, sorry. Tot driemaal toe wilde ik komen en zal dan ook geen giften aan jullie
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vragen, ik offer nog liever mezelf voor jullie op! Ik ben geen broodprofeet! Dat is zijn
liefde voor de gemeente te Korinthe!
16,18 Het lijkt of Paulus de kritiek van de schijnapostelen wil
weerleggen, alsof Paulus of Titus een profiteurs zouden zijn
van die mensen te Korinthe.
19,21 Men wachtte reeds lang op die komst van Paulus, om
te redetwisten met hem over zijn handelen. Paulus laat al
weten dat hij vreest voor al hun zonden als jaloersheid,
twist, uw woede, uw laster enz. Ik vrees dat ik uw
onbekeerd leven zal moeten vaststellen, en dat u nog niet tot berouw zijt gekomen
van uw zonden als hoererij enz.

HOOFDSTUK 13
1,2 Paulus neemt het ernstig, en verwittigd dat hij zal optreden wanneer de feiten
worden vastgesteld door twee of meer getuigen. Hij zal niets ontzien, betekent dat hij
opnieuw tucht zal gaan toepassen in de gemeente. 3,4 Straffe taal: U zult zien en
horen dat Christus in mij spreekt. Christus is wel gekruisigd, maar Hij leeft nu! Het
lijkt alsof er weinig geloof is overgebleven over de opstanding van Christus, bij de
valse apostelen.
5,6 Hij roept die mensen op om zich te beproeven of ze
wel in het geloof zijn. Zijt gij niet zeker? Wat een zeer
belangrijke vraag! Hij vermoedt aan de hand van hun
handelen dat ze geen geloofszekerheid hebben
gekregen, dan zijn ze verwerpelijk. (Rom.8:14,16)
Als iemand zou twijfelen aan wat er in de Bijbel staat,
hoe zal zijn levenswandel veranderen? Zo waren er
toen waarschijnlijk ook al naamchristenen, met wereldse principes.
7,9 De apostel gaat bidden voor hen opdat ze geen kwaad zouden doen maar wel
goede stappen zouden zetten. Ze dienden te begrijpen dat Paulus enkel radicaal
voor de waarheid wil strijden. Hij doet geen toegevingen en maakt geen
compromissen aangaande de Bijbelse doctrine. Hopelijk komt het in orde met jullie!
10,13 Paulus wil wel streng optreden in Jezus naam, want de Here gaf hem opdracht
en macht om op te bouwen, en niet om een gemeente af te breken! De wens van
Paulus is dat ze zich willen laten terechtwijzen en eensgezind worden, over de ware
Bijbelse leer. Groeten met een heilige kus.

R.GAYTANT, Voorganger
Oostduinkerke, 31 augustus 2013
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