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De eerste brief aan Korinthe 
 
Auteur   : Paulus (1:1; 16:21). 
 
Geadresseerden  : De gemeente in Korinthe + andere christenen (1:2). 
 
Geschreven in  : Ca.57, Efeze (16:8), tijdens de 3e zendingsreis. 
 
Aanleiding   : Wantoestanden in de gemeente. 
 
Korinthe  : Handelsstad in Zuid-Griekenland (voorheen Achaje). 

      Paulus verbleef er eerder 1,5 jaar (Hand.18:11). 
      Stadcultuur: rijkdom, zedeloosheid, Afrodite-cultus. 
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De inhoud van deze reader 
 
Beste medewerker, 
 
Fijn dat je deze zomer mee gaat met het gezinskamp, onder meer om samen met de jongeren de 
Bijbel open te doen. Deze reader is gemaakt ter ondersteuning bij je taak en als aanvulling bij het 
werkboekje wat gemaakt is voor de jongeren. Onder de kopjes hieronder kun je lezen welke 
informatie je per bijbelstudie in deze reader aantreft. 
 
1. Bijbelgedeelte(n) 
Hier worden het gedeelte wat we bespreken en eventueel de verdiepingsstof genoemd. Verder vind 
je er een kerntekst, die je samen met de deelnemers zou kunnen gebruiken om te memoriseren. 
Het bijbelgedeelte voor de verdieping is niet in het werkboekje voor de deelnemers afgedrukt, 
omdat we de te behandelen gedeelten niet te lang willen maken. Als je er aan toe komt om het 
verdiepende gedeelte ook te behandelen, dan kunnen de deelnemers hun Bijbel erbij pakken. 
 
2. Het werkboekje  
Onder dit kopje is de informatie opgenomen die de deelnemers ook in hun werkboekje hebben 
staan: een intro bij het dagthema en de vragen waarmee ze zich persoonlijk kunnen voorbereiden 
op de bijbelstudie. De werkboekjes dienen daarom ruim voor dat het kamp begint naar de 
deelnemers verzonden te worden. 
 
Omdat een goede voorbereiding zeker bijdraagt aan een beter verstaan van de tekst en het de 
deelnemer ook in staat stelt om beter deel te nemen aan het groepsgesprek, kun je het belang van 
de persoonlijke voorbereiding onder de aandacht brengen in bijv. een begeleidend briefje bij het 
verzenden van de werkboekjes. Tijdens het kamp zelf kun je per bijeenkomst de voorbereiding 
eventueel nog wat bijsturen door het geven van tips of opdrachten. 
 
Desondanks kan er nog steeds een groot verschil zitten in de mate waarin deelnemers binnen je 
groep zich voorbereiden. Houd in de gaten dat hierin ook tijd, interesse, geestelijk leven, situatie, 
ervaring met bijbelstudie en cognitieve vermogens een rol spelen. Spreek uit dat je blij bent dat 
iedereen er bij is. Besef dat het al geweldig is dat je als groep een week lang tijd apart mag zetten 
voor het bestuderen van Gods Woord. Het zal niet de eerste keer zijn dat zo’n week een aanzet 
voor deelnemers is om juist ná het kamp meer tijd te gaan steken in bijbelstudie. 
 
De vragen in het werkboekje zijn slechts een greep uit de vele vragen die zouden gesteld kunnen 
worden bij een bijbelgedeelte. Het is een aanzet. 
 
Tijdens de groepsbijbelstudie kun je jezelf daarom ook niet beperken tot het behandelen van de 
vragen uit het werkboekje. Je kunt deze vragen inpassen in het bijbelstudiegesprek wat je met de 
deelnemers wilt hebben, maar daarnaast zul je ook zelf moeten nadenken over hoe je de 
bijbelstudie gaat vormgeven. Zie hierover meer info in de volgende paragrafen. 
 
3. Tips voor introductie en begeleiding 
Hier vind je wat suggesties voor de wijze waarop je per bijeenkomst kunt starten met de 
bijbelstudie. Een goed gekozen introductie van een thema kan erg nuttig zijn als ‘brug’ tussen de 
Bijbel en de belevingswereld van de deelnemers. Vooral in het begin van de kampweek kan het 
slaan van zo’n brug vaak heel belangrijk zijn om de deelnemers echt bij het onderwerp te 
‘trekken’. Steek je voorbereidingstijd vooraf dus niet alleen in exegese, maar ook in het zoeken van 
goede voorbeelden. Durf creatief te zijn. Je zult er geen spijt van krijgen als je het ‘groot’ aanpakt. 
Beelden blijven enorm lang ‘hangen’ en blijven soms levenslang fungeren als ‘kapstok’ voor de 
woorden die je daarbij hebt uitgesproken. 
 
Je vindt onder dit kopje ook soms wat suggesties voor de pastorale begeleiding van de deelnemers. 
Je taak als medewerker bestaat uit meer dan het leiden van een aantal bijbelstudies. De duur en de 
setting van het kamp geeft je de gelegenheid om ook buiten de bijbelstudies om met elkaar op te 
trekken en in gesprek te komen. Sta daar open voor. Bid de Heere of Hij je wil laten zien wat je 
voor de mensen om je heen kunt betekenen. 
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4. Mijn voorbereiding op de bijbelstudie en het gesprek 
Er worden je in deze reader veel dingen aangereikt die je kunt benutten voor de taak die je gaat 
uitvoeren. Deze reader blijft echter een hulpmiddel en kan niet de inzichten vervangen die jij krijgt 
als je zelf de bijbelgedeelten gaat bestuderen en als je de Heere vraagt om wijsheid voor het leiden 
van jouw groep. Neem dus vooraf aan het kamp, maar ook tijdens het kamp voldoende tijd om 
samen met je Bijbel te luisteren naar wat de Heere jou en anderen te zeggen heeft. 
Om het belang hiervan te onderstrepen, is er bij iedere bijbelstudie een bladzijde toegevoegd 
waarop je jezelf aan de hand van een aantal vragen kunt voorbereiden op het leiden van je groep. 
 

• Waar werd ik in het bijzonder bij bepaald toen ik dit gedeelte bestudeerde? 

• Wat wil of moet ik tijdens het gesprek in de gaten houden (bij mezelf, bij de deelnemers)?  

• Op welke manier ‘sla ik een brug’ tussen dit gedeelte en de belevingswereld van de 
deelnemers? 

• Op welke manier ga ik het gesprek vorm geven? Wat wil ik absoluut bespreken? 

• Welk voorbeeld uit mijn eigen leven (of dat van anderen) kan ik hierbij aanhalen? 

• Welke onderwerpen kunnen aan de hand van dit gedeelte ter sprake komen? 

• Voor welke dingen kunnen we aan het begin en aan het einde specifiek bidden? 
 
5. Schriftgedeelte(n) 
De te bespreken bijbelgedeelten zijn in deze reader volledig afgedrukt (versie HSV). Nogmaals, in 
het werkboekje zijn niet de tekstgedeelten voor de verdiepende studie afgedrukt. 
 
6. Informatie 
Tot slot vind je bij iedere bijbelstudie een aantal bladzijden met informatie, die je kunnen helpen 
om de inhoud beter te verstaan. Als bijbelstudieleider geef je leiding aan de groepsbijbelstudie. Die 
leiding bestaat voor een belangrijk deel uit gespreksleiding, maar daarnaast ook uit het helpen om 
de Bijbel beter te begrijpen. Het is daarom belangrijk dat je thuis bent in de boodschap die vanuit 
deze brief tot ons komt. 
 
De informatie is geen complete exegese, maar bedoeld als ondersteuning. Deze reader kan je een 
beetje op weg helpen bij het begrijpen van een aantal zaken, maar neemt niet weg dat je zelf ook 
studie zult moeten maken van de materie. De Heere wil allereerst Zelf tot jou spreken en Zijn 
Woord door Zijn Geest aan je uitleggen. Meer achtergrondinformatie kun je zelf vinden in 
handboeken, bijbelverklaringen en internetsites. 
 
Tot slot 
De aanvullende inleiding met hoofdlijnen uit de eerste Korinthebrief, die zal worden gehouden 
tijdens de toerustingsdag van het eerste en derde Someren-kamp, is daarna per mail beschikbaar en 
aan te vragen bij de leiding van ieder kamp. 
 
We wensen je van harte Gods hulp en zegen toe voor dit prachtige werk! 
 

‘Daarom … wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in 
de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.’ (1 Korinthe 15:58) 

 
 
Namens de organisatie, 
Bastin Romijn 
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Leiding geven aan een bijbelstudiegroep 
 
Aandachtspunten voor het gesprek met je groep 

• Behandel de thematiek die aan de orde is. 
• Neem de vrijheid om specifieke persoonlijke vragen door te schuiven naar gesprekken buiten de 

bijbelstudies om. 
• Probeer er een interactief geheel van te maken, maar schuw het niet om ook een stukje 

onderwijs te geven. 
• Laat deelnemers elkaar bemoedigen en onderwijzen; speel vragen ook door. 
• Wees open over jezelf. Dat schept ruimte voor de deelnemers om ook open te zijn naar jou toe. 
• Leg alles wat besproken is steeds weer aan de Heere voor in het gebed. 
 
Leiding geven aan een gesprek 

• Probeer goed te luisteren naar wat de deelnemers opmerken en inbrengen… 
• Stel veel vragen: open of gesloten vragen, persoonlijk gerichte vragen, doorvragen, vertrouwen 

scheppen om te durven antwoorden, doorsluizen van vragen, betrokkenheid vergroten, 
veelpraters afremmen, ontspannen omgaan met stiltes. 

• Bewaak het karakter van de bijbelstudie: de Bijbel staat centraal, verzand niet in randkwesties, 
ga voorzichtig om met eventuele kritiek op de kerk of gemeente. 

• Heb oog voor verscheidenheid en evenwicht: wees mensgericht, maar laat de Schrift 
evenwichtig aan bod komen. 

• Stimuleer persoonlijk contact, ook buiten de bijbelstudies om. 
 
Van lezen naar toepassen 
Als je zowel ruimte wilt geven aan dat wat de tekst zegt als aan dat wat de deelnemers willen 
zeggen, kun je bijvoorbeeld (ook bij je eigen voorbereiding!) het OBT-model voor bijbelstudie 
toepassen. Daarbij verdeel je de bijbelstudietijd in fasen, die elk een eigen functie hebben: 
observeren, begrijpen, toepassen. 
 
1. In de eerste fase (observatiefase) lees je samen het gedeelte grondig door. Laat het Woord van 

God allereerst tot je komen zoals God het geschreven heeft. Ga niet gelijk snuffelen in 
naslagwerken. Ook inventariseer je de vragen of opmerkingen die de deelnemers hebben. Als je 
die informatie meeneemt in het vervolgproces, blijven ze ook betrokken bij het zoeken naar de 
betekenis en de toepassing. 

 
2. In de tweede fase (interpretatiefase) ga je samen op zoek naar de betekenis van het gedeelte 

of belangrijke elementen daaruit. Hierbij kun je heel goed hulpmiddelen als concordanties, 
verwijsteksten in je Bijbel, kanttekeningen of verklaringen gebruiken. 

 
3. In de derde fase zoek je met elkaar naar een toepassing voor het hier en nu, die actueel is, 

maar toch ook recht doet aan de oorspronkelijke betekenis. Hoe concreter, hoe beter. 
 
Als je deze drie fasen na elkaar doorloopt, moeten de deelnemers even geduld hebben voordat ze 
bij de toepassing zijn aangeland. Dat laatste is vaak wel dat waar ze het meest in geïnteresseerd 
zijn, maar kan ook een valkuil zijn. Het is namelijk niet de bedoeling dat we vanuit onze behoefte 
de Bijbel uitleggen, maar dat we open staan voor wat Gods Woord ons wil leren. De ene keer zal dat 
puur kennis zijn en de andere keer iets wat direct aansluit bij je eigen situatie of vragen. Het ligt 
een beetje aan de groep en je eigen leidersstijl in hoeverre je deze fasen na elkaar kunt doorlopen. 
 
Een variant hierop is de tekst-voor-tekst methode, waarbij je bij ieder vers de drie genoemde 
processen doorloopt. De tekst en de toepassing liggen dan dichter bij elkaar. Als je het zo aanpakt, 
is het vaak wel weer moeilijker om oorspronkelijke betekenis en de toepassing uit elkaar te houden, 
wat dus ook weer een beroep doet op je leiderskwaliteiten. 
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Inleiding bij de bijbelstudies uit de eerste Korinthebrief 
 
- Versie voor de kampgidsen - 
 
Hoogmoed komt voor de val 
In de 13e eeuw bestond er in Noord-
Frankrijk een wedijver tussen steden en 
geestelijken om de hoogste kathedraal te 
bouwen. Kosten noch moeite werden 
gespaard om te laten zien waartoe 
vroomheid en rijkdom samen in staat 
waren. 
 
In het Franse stadje Beauvais vinden we 
de hoogste onvoltooide gotische 
kathedraal ter wereld. Enerzijds is dit 
gebouw met een hoogte van 47 meter de 
kampioen onder de gothische 
bouwwerken; anderzijds is het een 
zielige vertoning, omdat we van deze 
kathedraal alleen maar het koor en een 
klein stukje van het transept kunnen bezichtigen. Verder en hoger dan dat heeft men nooit kunnen 
bouwen, omdat de zaak tot twee keer toe instortte. Daarna gaf men de pogingen op. Het doel om 
de hoogste kathedraal te bouwen was in ieder geval bereikt. Men heeft dit resultaat alle eeuwen 
door kunnen bewaren, al moet gezegd worden dat de kathedraal nu slechts overeind blijft staan 
met behulp van trekstangen en steunpalen. De conclusie ligt voor de hand: hoogmoed komt ten val. 
 
Rijk geworden in Hem 
Ik moest aan deze kathedraal denken toen ik de eerste brief van Paulus aan de gemeente van 
Korinthe bestudeerde. We hebben hier te maken met een gemeente die ver gekomen is op basis van 
de genade die ze in Christus ontvangen hebben. De gemeente als geheel is rijk in woord en kennis; 
heeft geen gebrek aan genadegaven en is gefocust op de openbaring van Jezus Christus (1:4-9). Men 
heeft de zaken goed op orde (4:8). Waarschijnlijk werd er door andere gemeenten met respect naar 
deze gemeente gekeken (4:10). Wat ‘hadden ze veel in huis’ en wat waren ze ver gekomen! 
 
Het oog van de bouwmeester 
Paulus, de bouwmeester van deze gemeente (3:10), kijkt echter met andere ogen naar dit verhaal. 
Hij kent als geen ander de tegenkrachten waarmee een gemeente van Jezus Christus (1:2) te maken 
krijgt. Hij kent enerzijds het geheim van de kracht waardoor Gods gebouw, tegen alle weerstanden 
in, blijft staan, maar kent ook de verwoestende uitwerking van ogenschijnlijk ‘kleine zaken’, die 
een hele gemeente kunnen laten instorten (10:12). 
 
Zorgwekkende berichten 
De berichten die hem van diverse kanten bereiken (1:11; 5:1; 11:18; 16:17) doen Paulus besluiten 
om (opnieuw en uitgebreider – 5:9) een brief te schrijven naar deze gemeente en hun leiders. Uit de 
aanhef kunnen we opmaken dat deze brief ook bestemd is voor een grotere groep christenen (1:2), 
die blijkbaar veel kunnen leren van datgene wat Paulus de Korinthische christenen te zeggen heeft. 
Ook stuurt hij Timothëus ‘achter de brief aan’ (16:10), ter voorbereiding van zijn eigen bezoek 
(4:17-21). Paulus is op dat moment in Efeze (derde zendingsreis), waar hij voorlopig nog belangrijk 
werk te doen heeft in dienst van de Heere (16:5-9). 
 
Kracht of zwakte? 
De gemeente van Korinthe kan dan wel lijken op een sterk bouwwerk, maar is in werkelijkheid zwak 
en instabiel omdat er intern een heel aantal dingen niet op orde zijn. De gemeente, Gods tempel 
(3:16; 6:19), loopt de kans om ernstige schade te lijden, met alle gevolgen van dien voor het 
getuigenis van Gods koninkrijk (9:12; 10:32; 14:23) en het heil van broeders en zusters (8:11-12). 
Het meest zorgwekkende is nog dat men het zelf niet doorheeft hoe de zaak ervoor staat. Men is 
zelfverzekerd (5:6), op het hoogmoedige af (4:7) en geniet van de levensvrijheid die het geloof lijkt 
te geven (8:9). Maar juist degene die meent te staan, moet oppassen om niet te vallen (10:12). 
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Open kaart 
In deze brief worden een aantal zonden stevig aan de kaak gesteld, zoals: verdeeldheid, een 
ongezonde focus op de vórm van de boodschap in plaats van op de inhoud (1-4), hoererij (5), 
rechtzaken die op een verkeerde manier worden opgelost (6), het in gevaar brengen van 
zwakgelovigen (8), afgodendienst (10), oneerbare zaken in de samenkomsten (10), onevenwichtig 
omgaan met bepaalde gaven (14), dwaalleer met betrekking tot de opstandig der doden (15). De 
reactie van Paulus op al deze afzonderlijke misstanden is op zich al heel leerzaam en vermanend. 
 
Samenhang tussen geheel en deel 
Het bijzondere van deze brief is echter dat Paulus ons ook de samenhang laat zien tussen aspecten 
van gemeente zijn en de gevolgen daarvan voor het geheel van de gemeente. De vermaningen voor 
individuele gelovigen staan namelijk niet los van de vermaning van de gemeente als geheel en 
andersom. Zoals de kracht van een immense kathedraal ten diepste bepaald wordt door de 
stevigheid van ieder steentje of balk afzonderlijk, zo kan de geestelijke kracht van een gemeente 
niet los worden gezien van het functioneren van ieder lid afzonderlijk. De beelden die Paulus bij 
zijn onderwijs gebruikt (o.a. tempel, deeg, lichaam, bouwwerk), onderstrepen dit. Niet alleen de 
gemeente van Christus wereldwijd, maar ook iedere plaatselijke gemeente of groep gelovigen als 
onderdeel daarvan, is een mechanisme, waarin alle afzonderlijke dingen met elkaar verband 
houden. Dat geldt zowel voor de groeifactoren (zie bijv. 7:14) als voor de individuele zonden en 
zwakten. De christen die leeft in zonde, doet daarmee niet alleen God en zichzelf ernstig tekort, 
maar ook zijn of haar broeders en zusters en de gemeente als geheel (5:6) en daarbij nog eens de 
mensen die ‘buiten’ zijn. De verbanden die Paulus in deze brief legt tussen individu en groep, 
tussen huwelijk en gemeente, tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ mogen ons daarom niet ontgaan. Het 
geloof moet zich niet alleen uiten in leer, maar ook in leven. De geestelijkheid van een christen 
komt onder andere tot uiting in de ‘gewone’ dingen die hij doet of laat, ook in de rechtzaal, aan de 
keukentafel en in de slaapkamer.  
 
Dichtbij het Kruis 
De Korinthische christen waren geestelijk blind geworden door alle kennis die ze bezaten en door 
hun indruk dat ze het prima voor elkaar hadden. Ze hadden geen oog meer voor de negatieve 
effecten van de ‘details’ en zagen de dingen niet meer in hun samenhang. Wat een zegen is het dan 
om vermaand te mogen worden door iemand als Paulus; intens bewogen met de situatie en daarom 
ook pijnlijk duidelijk. Het Woord van God alleen – als instrument in de handen van Gods Geest – wil 
en kan mensen (opnieuw) gezond maken. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, maar Gods 
Woord snijdt diep en brengt ons daardoor terug bij de Basis: het Kruis. Je woorden, je kennis of 
wijsheid, je geestelijke vrijheid, je profetische gaven of je positie kunnen imponeren bij de 
mensen, maar slechts je handelen vanuit het Kruis, laat zien waar je kracht ligt. 
Paulus koos ervoor om keer op keer de boodschap van het Kruis te brengen in deze gemeente (1:23; 
2:2). ‘Jezus Christus is ons geworden; wijsheid van Godswege, gerechtigheid, heiliging en 
verlossing’ (1:30). In Hem hebben we alles wat nodig is om samen opgebouwd te worden tot een 
tempel voor de Heere (Ef.2;21) en dicht bij Hem hebben we niet de minste behoefte om op iets te 
roemen, dan in Christus alleen (1:31)! 
 
Een spiegel voor onszelf 
De eerste brief aan Korinthe is een fikse update voor een gemeente die goed begon en geestelijk al 
veel verder had kunnen zijn (3:1; 14:20); die al veel meer een zichtbare tempel van God had 
kunnen zijn. Niet aan iedere gemeente hoefde Paulus toentertijd de zelfde vermaningen te geven. 
Vandaar ook de eerlijke vraag aan onszelf, of ook wij – persoonlijk, als gemeente of als groep – een 
dergelijke vermaning nodig hebben. In hoeverre leven wij vanuit het Kruis en is ons leven 
doortrokken van het Kruis? In hoeverre stemmen onze woorden overeen met onze daden? Hoe nauw 
nemen we het met zonden onder ons? Hoe bewogen zijn we met de mensen om ons heen en met de 
geestelijke opbouw van onze broeders en zusters in het bijzonder? 
 
Het is de wens van ons hart dat de bijbelstudies naar aanleiding van deze brief tot grote zegen 
zullen zijn voor onszelf en onze gemeenten en gezinnen, tot eer en glorie van Jezus Christus! 
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Indeling van de bijbelstudies 
 
Thema 
‘Gemeente van God; lichaam van Christus’ 
 
Bijbelgedeelten en deelthema’s 
 
Bijbelstudie 1 - zondag 
De boodschap van het Kruis (1:17-18). 
 

Het Kruis bracht niet alleen redding, maar ook eenheid. We denken in deze bijbelstudie na 
over de betekenis van het kruis tussen God en mij, en mijzelf en de ander. 

 
� Bespreken: 1:10-31. Verdieping: 3:1-9 (verdeeldheid en vleselijkheid) 
 
Bijbelstudie 2 - maandag 
Een tempel van de Heilige Geest (6:19-20). 
 

Zonde is niet alleen een kwestie tussen jou en God, maar het heeft ook gevolgen voor Gods 
gemeente en de mensen met wie je omgaat. Het breken met zonden is noodzakelijk. 

    
� Perikopen die besproken kunnen worden: 

• Hoogmoed (4:6-7) 
• Het omgaan met onderlinge geschillen (6:1-8) 
• Seksuele losbandigheid (5:1-13; 6:13-20) 
• Een heldere lijn (6:9-12) 

 
Bijbelstudie 3 - dinsdag 
Alles is geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig (10:23). 
 

‘Ik vind dat dit mag.’ ‘En ik heb er juist helemaal geen rust bij.’ Hoe reageer je op de 
ander? Een bijbelstudie over het dienen van elkaar vanuit de vrijheid in Christus. 

 
� Bespreken: 10:23-33. Verdieping: 8:1-13 
 
Bijbelstudie 4 - woensdag 
Vele leden; één lichaam. Vele gaven; één Geest (12:4 en 14). 
 

In Christus zijn we één. Maar tegelijk zijn we ook zo verschillend door de gaven die God ons 
geeft. Niemand kan gemist worden. Wat kunnen we betekenen binnen de gemeente? 

 
� Bespreken: 12:1-11. Verdieping: 12:12-31 
 
Bijbelstudie 5 - donderdag 
Als ik de liefde niet had, dan was ik niets (13:2). 
 

Het geheim achter een bloeiende gemeente is liefde. Jezus Christus is de bron van deze 
liefde en Hij wil ons daarmee vullen. Een bijbelstudie over liefde in de praktijk. 

 
� Bespreken: 13:1-13 
 
Bijbelstudie 6 - vrijdag 
De dood overwonnen (15:55). 
 

Zelfs de dood, de laatste vijand, kan ons niet scheiden van Christus. We denken na over de 
opstanding en de overwinning van Christus over de dood. 

 
� Bespreken: 15:20-28 en 51-58 
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De boodschap van het kruis 
Bijbelstudie 1 

 
Bijbelgedeelte(n) 
 
Bespreken: 1:10-31 
Verdieping: 3:1-9 (verdeeldheid en vleselijkheid) 
 
Kerntekst (1:17-18) 
 
‘Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen, niet 
met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Want het woord 
van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is 
het een kracht van God.’ 
 
Het werkboekje  
 
Intro 
 
‘Christenen geloven in de zelfde God en Zijn Zoon Jezus Christus, maar dat is dan zo ongeveer het 
enige wat ze gemeenschappelijk hebben. Voor de rest zijn ze het over tig dingen oneens en kunnen 
ze elkaar vaak ook niet verdragen. Kijk eens naar al die verschillende kerken.’ Deze uitspraak 
verwoordt de mening van veel ‘buitenstaanders’ over ons geloof. We zijn er blijkbaar nog niet in 
geslaagd om dat beeld – wat gelukkig niet altijd overeenstemt met de praktijk – recht te zetten. 
Vandaag denken we na over de kern van ons geloof – het Kruis – en de betekenis daarvan voor ons 
persoonlijke leven en ons omgaan met andere christenen. Enig idee wat God van verdeeldheid 
vindt? En wat is eigenlijk het geheim achter eenheid? We ontdekken het in deze studie. 
 
Vragen voor je persoonlijke voorbereiding (1:10-31) 
 

Dit vind ik heel mooi! Vs. 

Hoe moet je dit zien? Vs. 

Dit begrijp ik niet Vs. 

Wat vinden anderen hiervan? Vs. 

Dit lijkt me erg belangrijk Vs. 

 
1. Paulus spreekt de christenen in Korinthe aan op het feit dat ze leven in verdeeldheid. Probeer 

eens na te zoeken waarover die verdeeldheid precies ging. 
2. Paulus spreekt over ‘wijsheid’ en ‘dwaasheid’. Wat lijkt wijs en wat lijkt dwaas? Wat is wijs en 

wat is dwaas? 
3. Welke informatie geeft Paulus ons over het werk van de Heere Jezus, de gekruisigde? 
4. Wat is vleselijk en wat is geestelijk? 
5. De Heere Jezus bad Zijn Vader om eenheid onder Zijn volgelingen (Joh.17) en Paulus spreekt de 

gelovigen in Korinthe ernstig aan op het feit dat ze leven in verdeeldheid. Heeft het geholpen? 
Na 2000 jaar kerkgeschiedenis kunnen we rustig vaststellen dat de kerk meer lijkt op een 
lapjesdeken, die nog steeds verder kapot scheurt. Heb je enig idee waarom het zo gegaan is en 
nog steeds gaat? Welke rol neem je zelf in? 

6. In vers 30 vinden we een prachtige omschrijving van het werk van de Heere Jezus. Ken jij Hem 
persoonlijk ook zo? 

7. Paulus kiest er bewust voor om de boodschap van het evangelie niet te brengen zoals de massa 
het graag wil horen. Op welke manier getuig jij van de Heere Jezus? 
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Tips voor introductie en begeleiding 
 
Twee maal het kruis 
In de eerste bijbelstudie willen we de nadruk leggen op twee gevolgen van het Kruis: 
1. de verzoening met God en alles wat daarbij hoort. 
2. de verzoening tussen mensen, doordat Christus de tussenmuur wegnam. 
 
Niet alleen in de brief aan Korinthe schrijft Paulus hierover, maar bijvoorbeeld ook in de brief aan 
Efeze, die we twee jaar geleden op het gezinskamp behandeld hebben. Paulus spreekt daar over 
twee ‘nieuwe mensen’, die beiden ontstaan zijn door het werk van het Kruis. 
 

Efeze 4:20-24 – de nieuwe mens waarover meestal gesproken wordt 
‘Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, 
zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te 
gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt 
met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid.’ 

 
Efeze 2:14-16 – de minder bekende nieuwe mens 
‘Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te 
breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen 
bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij 
die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.’ 

 
Deze twee accenten komen niet beiden even sterk naar voren in het bijbelgedeelte wat in de eerste 
bijbelstudie besproken wordt, maar wel als je de context van de eerste vier hoofdstukken er goed 
bij betrekt. Probeer beide aspecten goed te belichten. 
• Verzoening met God en verzoening met mensen horen bij elkaar. 
• Liefde tot God en liefde tot mensen horen bij elkaar. 
• We spreken doorgaans over rechtvaardiging en heiliging. Het eerste heeft te maken met onze 

schuld en het tweede met ons leven. In de eerste brief aan Korinthe wordt heel duidelijk dat de 
heiliging vooral zichtbaar wordt in het omgaan met elkaar. 

 
De introductie 
Zeker omdat het de eerste bijbelstudie is, zul je moeten zoeken naar een goede manier om het 
onderwerp en de brief als geheel te introduceren bij de deelnemers, zodat je ze a.h.w. meeneemt 
de brief in. Durf hier creatief in te zijn, bijvoorbeeld door iets te laten zien, of te laten horen, of 
uit te spelen. Je kunt dit doen in je eigen bijbelstudiegroep, maar ook heel goed met een aantal 
bijbelstudiegroepen samen. In dat geval kun je de creatieve gaven van meerdere mensen benutten 
en versterk je ook het wij-gevoel bij de deelnemers ten aanzien van de bijbelstudie(s). ‘Wij gaan 
hier samen deze week over nadenken.’ Zo’n gezamenlijke start is ook voor mensen die voor het 
eerst mee gaan prettig. Als je voor de introductie bijv. een half uur neemt, heb je daarna best nog 
wat tijd om in de afzonderlijke groepen dieper op het bijbelgedeelte in te gaan. We hebben 
gemerkt dat je na een goede introductie al heel snel ‘to the point’ kon komen. 
 
Er zijn in dit gedeelte genoeg aanknopingspunten voor een intro: 
• de twee betekenissen van het Kruis: verzoening en eenheid 
• wijsheid en dwaasheid 
• vleselijk en geestelijk 
• getuigen: vorm en inhoud 
 
Een brief voor gelovigen 
Paulus schrijft deze brief aan een gemeente van gelovigen. Hij spreekt hen aan over de manier 
waarop ze in het leven staan als kinderen van God. Je kunt er niet automatisch van uitgaan dat alle 
deelnemers in je groep de Heere al persoonlijk kennen. Omdat het onderwijs in de brief zelf niet 
direct inspeelt op het ‘komen tot het heil’, zul je dit onderwerp zelf bespreekbaar moeten maken 
(als ze het zelf al niet doen…). Deze eerste studie, waarin het Kruis naar voren komt, geeft daar wel 
een goede aanleiding toe. ‘Is de Heere Jezus voor jou diegene waarover in hoofdstuk 1:30 
geschreven wordt?’ 
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Mijn voorbereiding op de bijbelstudie en het gesprek 
 
1. Persoonlijke les 
Waar werd ik in het bijzonder bij bepaald toen ik dit gedeelte bestudeerde? 
 
 
2. Opletten 
Wat wil of moet ik tijdens het gesprek in de gaten houden (bij mezelf, bij de deelnemers)?  
 
 
3. Introductie 
Op welke manier ‘sla ik een brug’ tussen dit gedeelte en de belevingswereld van de deelnemers? 
 
 
4. Inhoud en gespreksverloop 
Op welke manier ga ik het gesprek vorm geven? Wat wil ik absoluut bespreken? 
 
 
5. Delen 
Welk voorbeeld uit mijn eigen leven (of dat van anderen) kan ik hierbij aanhalen? 
 
 
6. Gesprekspunten 
Welke onderwerpen kunnen aan de hand van dit gedeelte ter sprake komen? 

 
Voorbeeld van gesprekspunten bij dit bijbelgedeelte 

• De centrale plaats van Jezus Christus, de Gekruisigde, in ons leven en in ons getuigenis. 

• Kennis is belangrijk. We willen de werkelijkheid kennen, met het doel om de dingen 

beheersbaar te houden. Bij en door het kruis komt er in ons leven een heel ander proces 
op gang, waarin begrippen als ‘geloof’ en ‘afhankelijkheid’ een rol spelen. Hoe gaan we 
hier, als kind van onze tijd, mee om? 

• Getuigen… Paulus praat mensen niet naar de mond en gaat hierin niet mee in de mode 

van de tijd, omdat dit af zal leiden van de boodschap (2:1-5). Wat kunnen we hiervan 
leren? 

 
Voorbeeld van gesprekspunten bij de context van hoofdstuk 1-4 

• ‘De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan’ (1Sam.16:7). 

Ogenschijnlijk kunnen we het als christenen goed voor elkaar hebben, terwijl er 
onderhuids heel wat mis kan zijn. Hoe krijgen en houden we daar oog voor? 

• Verdeeldheid… We kunnen het ons als christenen in Nederland bijna niet meer voorstellen 

hoe het is om op grote schaal in eenheid te leven. Waar gaat het mis? Wat is het gevolg? 
Hoe kan er herstel tot stand gebracht worden? Wat zijn opgeefbare en onopgeefbare 
zaken? 

• Kijk met elkaar ook eens naar 11:19. Kunnen we hier in dit verband iets van leren? 

• Uitspraak: ‘Het kruis van Christus brengt mensen samen die doorgaans niet samen 

optrekken. De Heilige Geest opent onze ogen voor God en elkaar.’ 

• Uitspraak: ‘Als we wegdrijven bij de kern, gaan bijzaken een leidende rol innemen.’ 

• Paulus benoemt het geruzie van de Korinthiërs als ‘vleselijkheid’ (3:1-3). Wat betekent 

‘vleselijkheid’ binnen de context waarin Paulus dit schrijft? En wanneer kunnen we 
spreken van ‘geestelijke gedrag’ en ‘geestelijke mensen’? Geloven we dat ‘geestelijke 
volwassenheid’ (het tegenovergestelde van geestelijke onvolwassenheid – 3:1) mogelijk is?  

• Vleselijkheid zoekt steeds een andere verschijningsvorm. Is het niet verdeeldheid, dan wel 
een andere zonde. Ten aanzien van hoererij wordt in hoofdstuk 5 gesproken over het 
‘uitzuiveren van het oude zuurdeeg’ (5:7). Radicaal breken met de zonde. Wat zegt de 

volgende tekst ons in dit verband? ‘Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd 
met de bewegingen en begeerlijkheden’ (Gal.5:24). 

 
7. Gebedspunten 
Voor welke dingen kunnen we aan het begin en aan het einde specifiek bidden? 
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Schriftgedeelten 
 
Om te bespreken (1:10-31) 
1:10 Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen 
eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht 
aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. 
11 Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloë, dat er ruzies 
onder u zijn. 
12 Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, en ík van 
Christus. 
13 Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt? 
14 Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gajus, 
15 zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. 
16 Ik heb echter ook nog het huisgezin van Stefanas gedoopt. Verder weet ik niet of ik nog iemand 
anders gedoopt heb. 
17 Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen, niet 
met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. 
18 Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die 
behouden worden, is het een kracht van God. 
19 Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand 
van de verstandigen zal Ik tenietdoen. (Jes.29:14) 
20 Waar is de wijze? (Jes.19:12) Waar de schriftgeleerde? (Jes.33:18) Waar de redetwister van deze 
wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? (Jes.44:25) 
21 Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, 
heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. 
22 Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; 
23 wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken 
een dwaasheid. 
24 Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van 
God en de wijsheid van God. 
25 Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de 
mensen. 
26 Let namelijk op uw roeping, broeders: er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel 
machtigen, niet veel aanzienlijken. 
27 Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke 
van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. 
28 En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om 
wat iets is teniet te doen, 
29 opdat geen vlees voor Hem zou roemen. 
30 Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en 
gerechtigheid, heiliging en verlossing, 
31 opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heere. 
 
Verdieping (3:1-9) 
3:1 En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen 
die nog vleselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. 
2 Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen; ja, u kunt 
dat ook nu nog niet, 
3 want u bent nog vleselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan 
niet vleselijk en wandelt u dan niet naar de mens? 
4 Want als iemand zegt: Ik ben van Paulus, en een ander: Ik van Apollos, bent u dan niet vleselijk? 
5 Wie is Paulus dan, en wie is Apollos, anders dan dienaren, door wie u tot geloof gekomen bent, en 
dat zoals de Heere aan ieder van hen gegeven heeft? 
6 Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. 
7 Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die laat groeien. 
8 En hij die plant en hij die begiet, zijn één, maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen 
overeenkomstig zijn eigen inspanning. 
9 Want Gods medearbeiders zijn wíj. Gods akker en Gods bouwwerk bent ú. 
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Informatie 
 
Het eerste zorgpunt van Paulus 
 
De betekenis van het kruis 
We denken bij het Kruis doorgaans aan het heil wat door de Heere Jezus bewerkt is. Door het 
heilswerk van de Heere Jezus kan er iets fundamenteel veranderen in de relatie tussen God en 
mens. Ik hoop dat deze situatie in jouw en mijn leven werkelijkheid is geworden. 
De Heere Jezus heeft aan het kruis echter veel meer bewerkt dan dat. Het kruis heeft ook alles te 
maken met eenheid, met het omgaan met elkaar. Het kruis verandert niet alleen iets tussen God en 
mens, maar ook tussen mensen onderling. In deze bijbelstudie willen we beide aspecten aan de 
orde laten komen. 
 
Sterke en zwakke kanten 
Proportioneel ligt het accent in deze brief aan de Korinthiërs op de dingen die fout gaan. Dat is niet 
in iedere brief van Paulus het geval (vgl. met de eerste brief aan de Thessalonicenzen). De 
christenen in Korinthe zijn er echter bij gebaat dat Paulus misstanden en dwalingen aan de kaak 
stelt en hen verder onderwijs geeft over hoe ze ermee om moeten gaan. 
 
Er is in de gemeente van Korinthe veel mis, maar toch begint Paulus met het noemen van de goede 
dingen (1:4-9). De gemeente als geheel is rijk in woord en kennis; heeft geen gebrek aan 
genadegaven en is gefocust op de openbaring van Jezus Christus (1:4-9). Men heeft de zaken goed 
op orde (4:8). Waarschijnlijk werd er door andere gemeenten met respect naar deze gemeente 
gekeken (4:10). 
Paulus laat zich niet verblinden door de zorgen die hij over deze gemeente heeft en begint dus met 
het benoemen van de zaken waarover hij God dankt als hij aan hen denkt (1:4). Hij sluit met zijn 
onderwijs in de brief ook aan bij deze punten (H.1-4, H.12 en H.15). 
 
De foute dingen doen niets af aan de goede, maar mogen ook zeker niet verzwegen worden, omdat 
ze – soms een tijd lang onzichtbaar voor anderen - de gemeente van Christus afbreken en uithollen. 
Vandaar dat Paulus het grootste gedeelte van zijn brief reserveert voor stevige vermaningen. 
 
Onenigheid 
Het eerste pijnpunt wat Paulus onder de aandacht brengt, is de onenigheid die er in de gemeente 
lijkt te bestaan rondom de status van de leraars. Er worden een aantal namen genoemd (1:12; 3:4, 
22; 4:6) van de ‘favorieten’ uit die tijd. De reactie van Paulus hierop loopt door t/m het einde van 
hoofdstuk 4. Passages uit hoofdstuk 2 en 3, die ook ‘los’ al heel leerzaam zijn om te bestuderen, 
maken deel uit van dit betoog (de context). Bij hoofdstuk 4:1 pakt Paulus de ‘draad’ weer op die hij 
in hoofdstuk 1:13 even loslaat voor een uitgebreide toelichting, waartoe ook het gedeelte behoort 
wat we in deze bijbelstudie bespreken. 
 
Toen en nu 
In het tekstgedeelte tussen 1:13 en 4:1 haakt Paulus niet alleen aan bij het gedrag van ‘nu’, maar 
ook bij dat van ‘toen’; in de periode dat hij voor het eerst bij hen te gast was (hoogstwaarschijnlijk 
de periode waarover in Hand.18:1-18 geschreven wordt). In hoofdstuk 3:1-4 komen deze ‘oude en 
nieuwe’ ervaringen van Paulus met de Korinthiërs bij elkaar. 
 
‘En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die 
nog vleselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast 
voedsel, want u kon dat nog niet verdragen; ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog 
vleselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleselijk en 
wandelt u dan niet naar de mens? Want als iemand zegt: Ik ben van Paulus, en een ander: Ik van 
Apollos, bent u dan niet vleselijk?’ 
 
De jaren zijn voorbij gegaan, maar de geestelijke groei van de gemeente als geheel is achterwege 
gebleven. Men is nog steeds even vleselijk en geestelijk onvolwassen bezig als toen Paulus hen voor 
het eerst ontmoette. Tóen leidde hij dit af aan de (geringe) mate waarin hij vast Bijbels voedsel 
aan hen kwijt kon. Nú leidt hij dit af aan het feit dat er flinke onenigheid onder hen bestaat. Beide 
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situaties, die van toen en nu, staan in relatie tot de leraars in de gemeente, hun boodschap en de 
wijze waarop de gemeenteleden met de vorm en inhoud van het evangelie omgaan. 
 
De vleselijkheid van tóen 
In hoofdstuk 1:13 t/m 2:16 beschrijft Paulus de kern en presentatie van zijn boodschap tegenover 
die van de leraars en uitingen van de wereldse wijsheid. Paulus refereert hier aan zijn eigen 
optreden van destijds (2:1-5; 3:1-2). 
 
De vleselijkheid van nú 
In hoofdstuk 3:3 en verder steekt Paulus in op de positie van de leraars, als bouwers van Gods 
gemeente (3:5-9), de tempel van de God (3:16-17). Paulus grijpt hiervoor de huidige situatie aan 
die hem ter ore is gekomen (1:11-12). Paulus roept de gelovigen op om zijn gezag – als bouwer van 
de gemeente – weer te accepteren en in zijn voetspoor verder te gaan. 
Hij roept de christenen in Korinthe op om zich niet te verliezen in woorden en hoogmoed. Juist de 
(geestelijke) kracht is de maatstaf van de mate waarin ze gegroeid zijn in geloof (zie ook 2:4-5). 
 
De gemeente van Korinthe was ver gekomen, maar dreigde het doel waarvoor ze gemeente was – 
een levend getuigenis van Gods evangelie – voorbij te schieten. In plaats van kracht was er 
instabiliteit, met alle gevolgen van dien. Denk aan het voorbeeld van de kathedraal van Chartres. 
 
Het eerste zorgpunt van Paulus samengevat weergegeven (hoofdstuk 1:10 t/m 4:21) 
‘Wees eensgezind. Poch niet over leraars die jullie het Woord van God doorgeven vanwege de wijze 
waarop ze de boodschap brengen. Ik ben blij dat ik geen mensen aan mezelf gebonden heb. Mijn 
taak is immers om de boodschap van het kruis van Jezus Christus te prediken. Veel Joden en 
Grieken minachten deze boodschap en begrijpen de waarde ervan niet. Door het geloof in dit 
evangelie hebben we alles in Christus. Hij is degene die alle roem verdient! 
Ik heb jullie Christus willen prediken en niets anders. Alleen wie de Geest ontvangen heeft, die 
verstaat de rijkdom van deze boodschap. Als jullie twisten vanwege de leraars en de wijze waarop 
de boodschap gepredikt wordt, dan zijn jullie vleselijk bezig. Realiseer jezelf wat Gods reactie 
hierop is en laat je gezeggen. Accepteer ons als leraars die deze bediening van God ontvangen 
hebben en maak je veeleer druk om jezelf. Stop met hoogmoedig gedrag tegenover elkaar en stop 
met het beoordelen van elkaar. Alles wat jullie hebben en doen is niets waard als de kracht van de 
Geest ontbreekt.’ 
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Toelichting bij hoofdstuk 1:10-31 
 
Het kruis onder vuur 
Als echte Grieken, waren de Korinthiërs verzot op het vergaren van kennis (sofia), vooral als het dan 
ook nog eens gepresenteerd werd met veel retoriek. Door veel kennis was het volgens hen mogelijk 
om het goddelijke, het onsterfelijke, te bereiken. De boodschap van het kruis, dat mensen niet 
worden gered door wijsheid, maar door Gods liefde, geopenbaard in de gekruisigde Jezus, sloot 
totaal niet aan bij hun denken. De gedachte aan een opstanding uit de doden stuitte de Grieken 
tegen de borst (zie 1Kor.15:12). 
Ook de Joden, die erg hechtten aan de vroomheid als weg tot God, vonden de boodschap van het 
Kruis aanstootgevend, omdat alles waarop ze zich beroemden, geen waarde behield ten overstaan 
van het Kruis. 
 
Verdeeldheid 
Toen Paulus met de boodschap van het kruis in Korinthe kwam, zorgde dat dus voor veel weerstand 
bij de hoorders. Evenwel kwamen er mensen tot geloof, wat impliceert dat ze hun eigen inzichten 
inruilden voor de waarheid van het Kruis. Uit deze brief echter blijkt dat ze nog een grote 
voorliefde hadden behouden voor de vorm waarin het onderwijs tot hen kwam. Apollos, een 
welsprekende Jood, die opgegroeid was in een Griekse cultuur (Hand.18:24) kon met zijn woorden 
veel Griekse gelovigen bekoren. Ook Petrus, de apostel die voornamelijk werkzaam was onder de 
Joden (Gal.2:7) en die de Heere lijfelijk had meegemaakt, vond blijkbaar veel aansluiting bij de 
(Joodse) gelovigen. Met Paulus, die voor beide partijen iets te bieden had (Hand.17; Fil.3:5-6), 
maar daarentegen voorrang gaf aan de eenvoudige boodschap van het kruis, hadden velen moeite. 
 
Er waren wel mensen die zeiden bij Paulus te horen, maar Paulus was daar niet blij mee, omdat 
deze keuze voor hem eveneens een bijdrage leverde aan de algehele verdeeldheid. Gelovigen 
groeiden steeds verder uit elkaar, omdat ze benadrukten wiens volgeling ze wel waren. De favoriete 
leraars werden opgehemeld en anderen werden verguisd. In plaats van dat de inhoud van het 
evangelie centraal stond, ging het nu voornamelijk om vorm waarin iets gepresenteerd werd en de 
leraar die daar verantwoordelijk voor was. 
 
Eenheid 
Paulus roept op tot eenheid. Hij vindt dit zo belangrijk dat hij er vier hoofdstukken aan wijdt. 
Eenheid (wat voortkomt uit een liefdevolle omgang met elkaar) is een hoofdkenmerk van discipelen 
van Jezus Christus (Joh.13:35; 17:21-22; Rom.12:16; 2Kor.13:11; Fil.2:2). Daar waar verdeeldheid 
ontstaat, gaat het getuigenis van het evangelie op de helling. 
 
Eenheid is één van de genadegiften die we door het werk van Jezus Christus ontvangen. Christus 
bewerkte eenheid door het kruis (Ef.2:11-22; 4:1-6); in de eerste plaats eenheid tussen Joden en 
heidenen en daarmee in algemene zin ook tussen alle christenen. Het vermogen om in eenheid 
samen te leven en – wat meer zij – in eenheid gemeente te zijn, hebben we niet van nature. Tel 
daarbij op de opzet van de satan om verdeeldheid te zaaien en alle ingrediënten voor verdeeldheid 
zijn aanwezig. In Christus ontvangen we Zijn liefde (agapè-liefde) in ons hart en wil deze liefde 
weer de leiding nemen in ons leven (Ef.5:2). De gemeente is daarom door God bedoeld als de plaats 
waar liefde en eenheid tot uiting komen (1Kor.13), waardoor het getuigenis van Gods werk zal 
schitteren. 
 
Paulus pleit hier voor eenheid tussen broeders en zusters. Het kennen van de Heere Jezus Christus is 
de eerste voorwaarde hiervoor. Het gaat hier dus niet om de eenheid (algemene acceptatie) waar 
velen tegenwoordig om roepen, ten koste van de waarheid.  
 
Diversiteit 
Deze eenheid staat niet in contrast met de uniciteit van iedere mens en van iedere christen. 
Eensgezind zijn is iets anders dan ‘een eenheidsworst zijn’, waarin iedereen tot in het kleinste 
detail over alles het zelfde moet denken. Waar we samen verantwoordelijk voor zijn, is dat de 
onderlinge eenheid bewaard blijft. Dat kan als we ons in alles laten leiden door de liefde van de 
Heere Jezus Christus (1Kor.13; Ef.5:1-2). De zorg die we samen hebben voor het geheel van de 
gemeente, wordt verderop in de brief benadrukt als Paulus het heeft over de hoe we elkaar kunnen 
dienen (8:1-13; 10:23-33). 
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In hoofdstuk 12 gaat Paulus in op de diversiteit van christenen, vanwege de genadegaven die ze van 
God gekregen hebben om daarmee de gemeente op te bouwen.  
 
Bij de kern blijven 
Het draait niet om de leraar, maar om de inhoud van het evangelie. Met de doop is niets mis, maar 
zij mag niet gebruikt worden om mensen te binden aan mensen. Paulus wil het accent laten liggen 
(en heeft dat ook altijd gedaan) bij het Kruis, bij Christus. In Hem hebben we alles wat nodig is 
(1:30) en daarom moeten we onze lof niet richten op mensen, maar op Hem (1:31). 
 
Daar waar we wegdrijven van de kern, gaan bijzaken een leidende rol innemen. Dat wegdrijven kan 
gebeuren via dwaalleer, maar ook door middelmatige zaken (zoals in dit geval de presentatie van de 
leraars) te verheffen tot hoofditem. 
 
Wijsheid en dwaasheid 
Het ‘klimaat’ waarin Paulus de boodschap van het Kruis wil neerzetten en ook altijd heeft 
neergezet, is niet erg ontvankelijk voor deze boodschap. Het is een ergernis voor de Joden en 
dwaasheid voor de volken. 
 
Maar Paulus praat mensen niet naar de mond en gaat hierin niet mee in de mode van de tijd, omdat 
dit af zal leiden van de boodschap (2:1-5). Hij past de boodschap niet aan de wensen van mensen 
aan, want dan verliest het zijn kracht. De werkwijze van ‘De Jood een Jood en de Griek een Griek’ 
(1Kor.9:2-23) staat in relatie tot wat Paulus ervoor over had om hen te bereiken. Dit is niet in 
tegenspraak met wat hij hier in hoofdstuk 1 zegt. Paulus moet het evangelie verkondigen, maar de 
Geest is het die het geheim ervan aan mensen openbaart (zie 2:10). 
 
Gods wijsheid komt tegenover wereldse wijsheid te staan. Niet alleen Paulus kiest er bewust voor 
om het zo te brengen, maar de Heere zelf heeft dit zo bedacht (een bewuste opzet). Hij heeft voor 
het behouden van mensen geen hulpmiddelen nodig die zijn ‘gekleurd’ door de zonde en Hij kijkt 
ook niet naar alles wat ons hier op aarde ‘tot iemand maakt’. Het is de bedoeling dat we alles 
alleen verwachten van Christus (1:30-31). Over het leven met Christus lezen we meer in 2:7-16. 
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Een tempel van de Heilige Geest 
Bijbelstudie 2 

 
Bijbelgedeelten 
 
Opties om te bespreken: 
• Hoogmoed (4:6-7) 
• Het omgaan met onderlinge geschillen (6:1-8) 
• Seksuele losbandigheid (5:1-13; 6:13-20) 
• Een heldere lijn (6:9-12) 
 
Kerntekst (6:19-20) 
‘Weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt 
ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in 
uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.’ 
 
Het werkboekje 
 
Intro 
In Spanje kent men naast het stierenvechten ook de traditie van de castellers, de menselijke 
torens. Het is de uitdaging om een zo hoog mogelijke toren te bouwen van mensen. Om dit resultaat 
te bereiken moet een grote groep mensen – jong en oud – de krachten bundelen. Iedere persoon is 
een schakel in de toren en levert een deel van de kracht die nodig is om de ‘laag’ erboven te 
dragen. Als er iemand niet goed functioneert op zijn of haar plek, kan dat ertoe leiden dat de toren 
vroegtijdig instort. Dat kan een pijnlijk verhaal zijn voor alle deelnemers. 
Dit beeld moeten we voor ogen houden als we nadenken over zonde in de gemeente. In 1 Korinthe 
12 vergelijkt Paulus de gemeente met een lichaam, waarin niemand gemist kan worden. Samen 
mogen we bouwen aan het ene grote doel: een woonplaats zijn voor Gods Geest (1Kor.3:16). Een 
prachtig beeld! Ook in minder fijne tijden of als we in zonde leven, zijn we verbonden aan elkaar. 
Zonde is niet alleen een kwestie tussen jou en God, maar ook een kwestie tussen jou en de anderen 
met wie je samenleeft. Als iemand of als een paar mensen leven in zonde, raakt daar gemakkelijk 
een grotere groep mensen bij betrokken… tenzij de zonde benoemd wordt en een halt wordt 
toegeroepen. Dat laatste is precies wat Paulus in deze Bijbelgedeelten doet. En er zijn meer zonden 
te bedenken dan alleen die op het seksuele vlak… 
 
Vragen voor je persoonlijke voorbereiding 
 

Dit vind ik heel mooi! Vs. 

Hoe moet je dit zien? Vs. 

Dit begrijp ik niet Vs. 

Wat vinden anderen hiervan? Vs. 
Dit lijkt me erg belangrijk Vs. 

 
1. Hoogmoed. Wat is dat? En wat is er verkeerd aan? 
2. Wat gaat er mis in de situatie die in hoofdstuk 6:1-12 beschreven wordt? 
3. Hoogmoed, verkeerd omgaan met onderlinge kwesties, seksuele losbandigheid… Is de ene zonde 

erger dan de andere? 
4. Wat bedoelt Paulus in 5:6-8 te zeggen met het voorbeeld van het zuurdeeg? 
5. De zondaar uit het midden wegdoen (5:13)… Hoe christelijk is dat? 
6. Ga jij vrij uit van deze zonden of de zonden die in 6:10 genoemd worden? Zo nee, is er dan hoop 

voor jou? 
7. Waarom schrijft Paulus zo uitgebreid over zonden op het seksuele vlak? Herken je de prikkels 

om je heen die je op dat terrein willen verleiden? Hoe ga je ermee om? 
8. Breng jij de opdracht van 5:11 in praktijk? Is het op deze manier wel mogelijk om normaal in 

het leven te staan? 
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Tips voor introductie en begeleiding 
 
 
De rotte appel 
Het principe van de zonde wat in deze bijbelstudie naar 
voren komt is dat van een rotte appel op een fruitschaal. 
Als de appel niet wordt verwijderd, zal al het fruit gaan 
rotten. Zonde heeft altijd de neiging om zich te 
verspreiden. 
 
Je kunt dit principe aanschouwelijk maken door een foto 
van een rotte appel op te zoeken en daarvan een grote 
print mee te nemen. Je kunt er samen wat bijbelse 
voorbeelden bij zoeken (rondom de woestijnreis vind je 
een aantal sterke voorbeelden van de verwijdering van 
het boze om het geheel te redden) en vervolgens de 
gedeelten uit Korinthe erbij te pakken. 
 

Keuze 
Je kunt bij deze bijbelstudie kiezen uit het bespreken van zonden op 3 terreinen. Uiteraard bereid 
je jezelf zo voor dat je met de bespreking van alle drie aan de slag kunt. Maar het is zeker de 
moeite waard om (aan het begin) de deelnemers te laten verwoorden met welk onderwerp zij het 
liefste aan de slag zouden gaan. Probeer door te vragen waarom ze dat onderwerp zo de moeite 
waarde vinden. Uit de dingen die ze inbrengen kun je je voordeel doen bij het leiden van het 
gesprek en het napraten over deze materie. 
 
Erg en minder erg? 
Doorgaans worden zonden op het seksuele vlak als ‘ergere vergrijpen’ gezien als andere zonden. 
Volgens 1Kor.6:18 is daar iets voor te zeggen. Maar het is zeker niet zo dat de andere zonden 
daarom niet zo nodig besproken hoeven te worden. Paulus is er duidelijk over dat alle zonden 
schade toebrengen aan de gemeente als geheel en het getuigenis en dus daarom ook niet mogen 
voortbestaan in de gemeente. Mocht dit voor de deelnemers niet duidelijk zijn, neem dan de 
vrijheid om dit goed uit te leggen. 
 
Nazorg 
Veel mensen worstelen met zonden op het 
seksuele vlak. Je kunt er 100% zeker van 
zijn dat dit ook in jouw groep het geval is. 
Het grondwoord ‘porneia’ staat niet alleen 
voor hoererij, maar voor allerhande daden 
op het gebied van de seksualiteit die God 
verboden heeft. 
Tijdens het groepsgesprek kunnen dingen 
naar voren komen en – als de groep er als 
geheel open over is – besproken worden. 
Desondanks kan een stukje nagesprek onder 
vier ogen of in kleiner verband heel nuttig 
zijn. Je kunt dan – bijvoorbeeld als mannen 
onder elkaar – de zaken wat meer in detail 
bespreken en ook gericht voor elkaar 
bidden. Het is een belangrijke stap in het 
proces van worstelen - benoemen - belijden – breken - overwinnen als de dingen naar elkaar toe 
benoemd kunnen worden en bij de Heere beleden kunnen worden. Je kunt zo – als leden van het 
zelfde lichaam – veel voor elkaar betekenen. Bid er om dat de Heere je in het bijzonder voor deze 
pastorale taak wil toerusten. 
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Mijn voorbereiding op de bijbelstudie en het gesprek 
 
1. Persoonlijke les 
Waar werd ik in het bijzonder bij bepaald toen ik dit gedeelte bestudeerde? 
 
 
 
 
 
 
 
2. Opletten 
Wat wil of moet ik tijdens het gesprek in de gaten houden (bij mezelf, bij de deelnemers)?  
 
 
 
 
 
 
 
3. Introductie 
Op welke manier ‘sla ik een brug’ tussen dit thema en de belevingswereld van de deelnemers? 
 
 
 
 
 
 
 
4. Inhoud en gespreksverloop 
Op welke manier ga ik het gesprek vorm geven? Wat wil ik absoluut bespreken? 
 
 
 
 
 
 
 
5. Delen 
Welk voorbeeld uit mijn eigen leven (of dat van anderen) kan ik hierbij aanhalen? 
 
 
 
 
 
 
 
6. Gesprekspunten 
Welke onderwerpen kunnen aan de hand van dit gedeelte ter sprake komen? 
 
 
 
 
 
 
 
7. Gebedspunten 
Voor welke dingen kunnen we aan het begin en aan het einde specifiek bidden? 
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Schriftgedeelten 
 
Hoogmoed (4:6-7) 
4:6 Deze dingen nu, broeders, heb ik ter wille van u op mijzelf en Apollos toegepast, met de 
bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat, opdat niemand zich 
ten gunste van de een boven de ander verheft. 
7 Want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook 
ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? 
 
Omgaan met onderlinge geschillen (6:1-11) 
6:1 Durft iemand van u, die een geschil heeft met een ander, zijn recht te zoeken bij de 
onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? 
2 Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, 
zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? 
3 Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? 
4 Als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan die in de gemeente niet in 
aanzien zijn. 
5 Tot beschaming zeg ik u dit. Is er dan onder u niemand die wijs is, zelfs niet één, die in staat zou 
zijn een oordeel te vellen in een geschil tussen zijn broeders? 
6 Integendeel, de ene broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan, en dat voor 
ongelovigen. 
7 Dan is er al volledig sprake van verlies onder u, dat u onder elkaar rechtszaken hebt. Waarom lijdt 
u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? 
8 U echter doet onrecht en benadeelt, en dat nog wel aan broeders! 
 
Seksuele losbandigheid (5:1-13; 6:13-20) 
5:1 Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt, en wel zo'n vorm van hoererij waarvan 
zelfs onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. 
2 En u doet zich zo gewichtig voor. Kunt u niet beter treuren, om dan hem die deze daad begaan 
heeft, uit uw midden weg te doen? 
3 Ik heb, hoewel afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de geest, namelijk reeds besloten – 
alsof ik aanwezig was – om hem die dat zo gedaan heeft, 
4 in de Naam van onze Heere Jezus Christus, als u en mijn geest bijeengekomen zijn, in de kracht 
van onze Heere Jezus Christus, 
5 over te geven aan de satan, tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de 
dag van de Heere Jezus. 
6 Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? 
7 Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, 
want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. 
8 Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en 
boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. 
9 Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers. 
10 Echter, niet in het algemeen met de ontuchtplegers van deze wereld, of met de hebzuchtigen, of 
rovers, of afgodendienaars, want dan zou u uit de wereld moeten gaan. 
11 Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder 
wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, 
of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten. 
12 Het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen? Oordeelt u immers niet alleen hen 
die binnen zijn? 
13 Maar hen die buiten zijn, oordeelt God. En doe de kwaaddoener uit uw midden weg. 
 
6:13 Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel het één als het 
ander tenietdoen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor 
het lichaam. 
14 En God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door Zijn kracht. 
15 Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en 
die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet! 
16 Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt 
Hij, zullen tot één vlees zijn. 
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17 Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem. 
18 Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam, maar wie 
hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. 
19 Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God 
hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? 
20 U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God 
zijn. 
 
Een heldere lijn (6:9-12) 
9 Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? 
10 Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met 
mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van 
God niet beërven. 
11 Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, 
maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God. 
12 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, 
maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. 
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Informatie 
 
Hoogmoed (4:6-7) 
   
In hoofdstuk 4:6-7 benoemt Paulus de zonde van hoogmoed in de gemeente van Korinthe. Dit heeft 
alles te maken met de verdeeldheid waarover hij in de eerste vier hoofdstukken schrijft. 
Er zijn mensen die erover pochen van wie ze het onderwijs ontvangen hebben en van wie men een 
discipel is (1:12; 3:4). Onderlinge verdeeldheid is het gevolg. 
Er zijn mensen die erover pochen hoeveel wijsheid en kennis ze wel hebben (1:5) en goed men de 
zaken op orde heeft in de gemeente van Korinthe (4:8). 
 
Door deze hoogmoed ontstaat verdeeldheid en wordt het werk van het Kruis teniet gedaan. 
Door deze hoogmoed ziet men over het hoofd welke schade de gemeente van Christus en het 
getuigenis van Christus toegebracht wordt. 
Door deze hoogmoed verliezen we uit het oog en verdoezelen we dat we alles in Christus ontvangen 
hebben (1:30) en dat niets onze eigen verdienste is. 
Door hoogmoed vestigen we de aandacht op mensen en niet op Hem, die alle eer toekomt (1:31). 
 
Alle mooie dingen die in een gemeente aanwezig zijn, betekenen echter niets als de kracht van de 
Geest ontbreekt. Niet alles wat wij (menen te) kunnen, maar de kracht van de Geest in ons leven, 
bepaalt hoe geestelijk we echt bezig zijn (4:19-20; 2:4-5). Wat wijst de geestelijke thermometer in 
ons leven aan? 
 
De Geest leert een christen om nederig te zijn; in navolging van Christus zelf. We lezen dat heel 
kernachtig in Fil.2:1-5. 
 

‘Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er 
enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, 
maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één 
van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in 
nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet 
alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat 
van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was…’ 

 
Eenheid en nederigheid zijn onmiskenbaar de vruchten van het nieuwe leven in ons. Nederigheid is 
dé manier om Christus na te volgen! Stop daarom met hoogmoedig gedrag tegenover elkaar en stop 
met het beoordelen van elkaar. 
 
Het omgaan met onderlinge geschillen (6:1-8) 
 
In Korinthe, waar veel Romeinse burgers woonden, maakte men bij geschillen gebruik van twee 
gangbare vormen van het Romeins recht: het formula-proces en het inschakelen van 
scheidsrechters. Beide vormen golden voor zowel Romeinse als niet-Romeinse burgers, wat erg 
handig was in een stad waar veel handel gedreven werd door mensen van allerlei nationaliteiten. 
 
Formula-proces was de meest gebruikelijke rechtsgang. De eiser riep de beklaagde om op samen 
met hem een rechtzaak te starten. Bij een bevoegde ambtenaar (praetor, proconsul of een lagere 
ambtenaar) werd vervolgens het geschil toegelicht en beschreven. Veel kleine geschillen konden al 
in die fase worden beslecht (een soort snelrecht), of werden ongeldig verklaard. Als de rechtszaak 
geldig werd bevonden en niet zomaar kon worden opgelost, kwam de zaak voor de rechter (iudex), 
die kon worden uitgezocht, maar soms ook werd toegewezen. Iedere mannelijke staatsburger kon 
toen in principe gevraagd worden om als rechter te fungeren (publiek recht). De uitspraak van deze 
rechter was bindend. 
Men kon bij een geschil ook samen besluiten om de kwestie voor te leggen aan een of meerdere 
scheidsrechters. Dit gebeurde vaak bij kleine zaken. Zo’n proces nam in principe weinig tijd in 
beslag. Het verschil met een formula-proces was dat de uitspraak van een scheidsrechter niet kon 
worden afgedwongen en die van een rechter wel. Als een van de partijen dus niet tevreden was met 
de uitspraak van de scheidsrechter(s), moest er als nog een formula-proces plaatsvinden. 
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Als Paulus de christenen in Korinthe aanspreekt op de wijze waarop ze met onderlinge geschillen 
omgaan, dan vormt deze praktijk van het Romeinse recht de context waar vanuit hij spreekt. 
• De ene christen riep de andere op om een rechtzaak met hem aan te gaan, wellicht eerst voor 

een scheidsrechter, maar mogelijk (daarna) ook voor een gewone rechter. 
• Paulus adviseert de gemeenteleden om in het geval van onrecht iemand aan te wijzen uit de 

eigen gemeenschap. Dit sluit aan bij het werken met scheidsrechters. 
 
Het is dus niet de bedoeling van Paulus om de Romeinse rechtsgang ter discussie te stellen. Hij 
maakte zelf meermalen gebruik van zijn Romeinse burgerrecht (Hand.16:37; 22:18) en schrijft ook 
in zijn brieven dat de instellingen van de (Romeinse) overheid gehoorzaamd moeten worden 
(Rom.13). 
 
Paulus kaart aan hoe erg het is dat gemeenteleden er bij geschillen onderling niet uitkomen en dat 
het nodig moet zijn om er een rechtzaak van te maken waarin dan ook nog niet-gelovigen een 
uitspraak moeten doen. Het is onvoorstelbaar dat mensen die later de wereld en de engelen zullen 
oordelen, op aarde niet-gelovige rechters nodig hebben om hun eigen rechtszaken te laten 
beslechten. 
Als er dan geschillen zijn, kunnen die dan niet worden voorgelegd aan broeders die als 
scheidsrechter of in het geval van een formula-proces zelfs als officiële rechter kunnen fungeren? 
Door in dit geval niet-gelovigen in de arm te nemen als (scheids)rechters, vindt er onrecht plaats 
ten opzichte van de broeders. 
 
Tot slot benadrukt Paulus dat mensen die onrecht lijden, moeten leren om niet in alles voor hun 
recht te willen opkomen. Het is immers onwaardig voor de gemeente van Christus om 
rechtsgedingen met elkaar te voeren! Het is beter om onrecht te verdragen en zich te laten 
benadelen, dan dat men tot schade van de gemeente rechtsgedingen met elkaar voert. Door het 
ene onrecht niet te accepteren, ontstaat een ander (groter) onrecht. 
 
Paulus noemt dit als laatste, maar dit is eigenlijk de eerste stap die genomen zou moeten worden 
bij een geschil. En als er dan toch recht moet geschieden, omdat het onrecht de perken te buiten 
gaat (waardoor ook de naam van Christus gelasterd zou kunnen worden), laat het dan intern 
beslecht worden middels een wijze broeder, zodat de naam van de gemeente en daarmee die van 
Christus het meeste gespaard wordt. 
Paulus wil hier uiteraard niet mee zeggen dat de gemeente grof onrecht dan maar altijd moet laten 
bestaan. Ook dat kan de naam van de gemeente immers aantasten. Maar het is wel belangrijk om 
de effecten van het een of het ander goed af te wegen. 
  
Vers 4 wordt niet door alle vertalingen gelijk vertaald. De opties zijn: ‘Als er dan rechtszaken zijn 
over de dingen die dit leven aangaan - 

• (1) stel dan daarover hen die in de gemeente niet geacht zijn!’ 

• (2) stelt u dan daarover hen die in de gemeente niet geacht zijn?’ 
 
Bij optie 1 wordt bedoeld dat als er een rechtszaak is, men dan binnen de gemeente hierover 
iemand moet aanstellen die niet geacht is. Hierbij kan gedacht worden aan iemand die niet zo 
begaafd is; iemand die niet tot de elite behoort. Het mogelijke voordeel daarvan is niet duidelijk. 
 
In het geval van optie 2 wordt met ‘iemand die niet geacht is’ iemand bedoeld die buiten de 
gemeente staat; de ‘onrechtvaardige’ van vers 1 dus. Deze optie heeft de voorkeur, omdat die meer 
in de lijn ligt van het hele stuk, namelijk dat men recht wil halen bij hen die niet tot de gemeente 
behoren. Optie 1 valt ook af omdat het binnen een gemeente niet mag voorkomen dat mensen meer 
of minder geacht worden. Bovendien zou Paulus bij optie 1 een toelichting verschuldigd zijn, maar 
die geeft hij niet. 
 
Wat kunnen wij hiervan leren voor onze situatie? 
• Het zou onder christenen niet zo moeten zijn dat er onderlinge geschillen bestaan, die zo hoog 

oplopen dat men er samen niet meer uitkomt. 
• Als onderlinge geschillen in de gemeente openbaar worden buiten de gemeente, bijvoorbeeld 

doordat er een rechtszaak wordt aangespannen, dan is dit nadelig voor het getuigenis van de 
gemeente en daarmee van de naam van Christus. Laten we dat nooit vergeten! 



 24 

• Kwaad wat echter niet in het licht gebracht wordt en binnen de gemeente een halt wordt 
toegeroepen, berokkent eveneens deze schade. Pappen en nathouden is daarom geen optie. 

• We hoeven ons rechtssysteem niet onbenut te laten. Het kan gebruikt worden om dingen die 
onderling niet opgelost kunnen worden, te beslechten. Als we het doel in het oog houden dat de 
naam van Christus niet (of zo min mogelijk) schade toegebracht mag worden, dan is het in 
bepaalde gevallen wijs om het rechtssysteem te benutten, inplaats van door een verkeerde 
uitspraak die onderling genomen is de gemeente van Christus alsnog een slechte naam te 
bezorgen. 

• Niet alleen gewone gemeenteleden, maar ook leiders in de gemeente hebben vaak niet 
voldoende juridische kennis om grote zaken binnen de gemeente tot een oplossing te brengen. 
Het rechtssysteem van tegenwoordig is veel ingewikkelder dan in de tijd van Paulus. Naar wijze 
mensen mag echter altijd gezocht worden en het getuigt van geestelijk inzicht als deze weg ook 
allereerst bewandeld wordt. Vanuit een gemeentevergadering kan bijvoorbeeld een advies 
gegeven worden. 

 
Seksuele losbandigheid (5:1-13; 6:13-20) 
 
Paulus bespreekt het fenomeen hoererij binnen de gemeente in twee passages. 
Ik het eerste gedeelte (5:1-13) ligt de focus op hoe men in de gemeente moet omgaan met mensen 
die zich hieraan schuldig maken en in het tweede gedeelte (6:13-20) werkt Paulus uit waarom een 
gelovige zich hier absoluut niet mee moet inlaten. 
 
5:1-13 
Het is Paulus (en niet alleen hem) ter ore gekomen dat er binnen de gemeente van Korinthe hoererij 
bedreven wordt, zelfs op zodanige wijze als onder de heidenen niet voorkomt, namelijk dat iemand 
in seksuele zonde leeft met de vrouw van zijn vader. Er wordt hier niet gesproken over seksuele 
zonde tussen een zoon en een moeder. Waarschijnlijk gaat het hier om een zoon en een (wellicht 
jongere) vrouw van zijn eigen vader. Hoe het ook zij; het is onacceptabel dat dit binnen de 
gemeente voorkomt. 
Het grondwoord voor ‘hoererij’ is hier ‘porneia’. Dit begrip staat in het NT voor ‘ontucht’ en 
‘seksuele losbandigheid’. Niet alleen hoererij (buitenechtelijke seksuele gemeenschap), maar ook 
alle daden op het gebied van seksualiteit die God verboden heeft, vallen hier onder. Paulus kaart in 
deze brief in het bijzonder de zonde van hoererij aan (5:10; 6:10; 7:2), die in de havenstad Korinthe 
welig tierde. Daarbij moeten we blijkbaar niet alleen denken aan (tempel)prostitutie, maar ook aan 
hoererij binnen de gemeente. 
 
Paulus beperkt zich niet tot de opmerking dat hoererij binnen de gemeente onacceptabel is, maar 
hij hekelt de reactie van de gelovigen in Korinthe hierop. Men is hoogmoedig en zelfverzekerd (5:6) 
in plaats van dat men bedroefd is dat dit onder hen gebeurt. Men verbindt hier voor de 
overtreder(s) ook geen consequenties aan. Deze hoogmoed waarover Paulus spreekt, zou te maken 
kunnen hebben met superioriteitsgevoelens tegenover de overtreder(s), maar ook in het algemeen 
met de hoogmoed onder de christenen in Korinthe vanwege de geestelijke status van hun gemeente 
(1:5-7; 4:18). In ieder geval is men niet van mening dat er op een of andere manier tegen deze 
overtreder(s) moet worden opgetreden. Deze zonde kan daarom ongehinderd voortwoekeren. 
 
Paulus pleit ervoor om in dit geval ‘tucht’ uit te oefenen. Zelf heeft hij de dader(s) in de geest al 
veroordeeld en aan de satan overgeven, tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zou 
worden in de dag van Christus. Wat hij vanaf afstand doet, moet door de gemeenteleden zichtbaar 
in praktijk worden gebracht door de overtreder(s) uit de gemeente weg te doen (5:13). ‘Doe de 
boze (de drager van het kwaad) weg uit uw midden!’ Het gaat hier niet alleen om een handeling 
met sociale consequenties, maar ook met geestelijke consequenties. Uit vers 5 kunnen we opmaken 
dat het hier gaat om een maatregel met een heilzaam doel. Door uit de gemeente gezet te worden, 
valt de zondaar buiten de invloeden van de Heilige Geest die in de gemeente werkzaam zijn (zie het 
vervolg van de Korinthebrief). De zondaar wordt op zichzelf terug geworpen en zal de schade ten 
volle ervaren van wat hij in zijn vlees bedrijft. Paulus sluit niet uit dat door deze ‘schoktherapie’ 
bereikt zal worden dat de geest van deze zondaar behouden zal worden op de dag van Christus. 
Paulus redeneert hier vanuit het zelfde principe wat hij in hoofdstuk 3:12-17 beschrijft met het oog 
op de ‘bouwers’ die op het fundament bouwen. De gemeente, Gods tempel, is immers heilig en de 
Heere zal niet straffeloos toestaan dat deze tempel door wat dan ook ontheiligd wordt. Met het oog 
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op het behoud van de zondaar(s), is deze stevige aanpak nodig. Een ander voorbeeld waarin Paulus 
dit toepast, vinden we in 1Tim.1:20. 
 
Paulus vergelijkt het accepteren van oude (wereldse, zondige) gewoonten met zuurdeeg (gist). Gist 
heeft de eigenschap het deeg totaal te doortrekken, zodat de koeken of het brood luchtig worden. 
Als de Israëlieten het Pesachfeest vierden, moesten ze daarvóor hun huis grondig reinigen, zodat er 
geen spoortje van zuurdeeg (puur of verwerkt in koeken) meer aanwezig was (Ex.12:14-20; 13:7). 
Bij het Pesachfeest aten ze – behalve het vlees van een lam en andere bijgerechten – ongezuurde 
koeken; d.w.z. koeken waarvan het deeg niet gerezen was door toevoeging van gist. 
Paulus trekt het beeld (type) wat in dit Pesachfeest verborgen zit door naar de praktijk in de 
gemeente van Korinthe. De gemeente is als een nieuw deeg (ongezuurd); ons Pascha (Christus) is 
geslacht. Een nieuwe situatie is aangebroken vanaf het moment dat ze zich onder het bloed en de 
heerschappij van Christus hebben gesteld. En daarom is het geen optie meer om terug te zakken of 
te blijven hangen in oude en zondige gewoonten. En als de (oude) zonden de kop opsteken, zoals in 
dit geval met hoererij, dan moet dit ‘oude gist’ rigoureus verwijderd worden uit het midden van de 
gemeente. Gebeurt dat niet, dan zal deze zonde verder om zich heen grijpen en ook het overige 
‘deeg’ verzuren. Laten we daarom niet blijven hangen bij oude gewoonten, maar ze wegdoen. 
 
In een eerdere brief (die niet meer beschikbaar is / 5:9), waarschuwde Paulus de christenen in 
Korinthe al om geen omgang te hebben met mensen die hoererij (porneia) bedrijven. Blijkbaar was 
het ook toen al nodig om dit te zeggen. Uiteraard bedoelde Paulus hier niet mee dat men geen 
enkele omgang mocht hebben met mensen die in zonde leefden. Dat zou een onmogelijke opdracht 
zijn geweest, omdat het in deze wereld gewoonweg niet mogelijk is om te allen tijde zondaars te 
mijden. 
Paulus komt nu op deze opdracht (vers 9) terug en specificeert die: heb geen omgang met een  
broeder die zich schuldig maakt aan hoererij of andere grove zonden. Blijkbaar was het niet 
gemakkelijk om consequenties te verbinden aan dit gedrag als het een broeder of zuster betrof. Het 
gaat om een broeder of zuster, waarmee je eenheid ervaart op grond van de verbintenis met 
Christus, maar anderzijds moet je gepaste afstand bewaren omdat anders de schade alleen maar 
groter wordt. Paulus maakt het heel concreet en zegt: heb geen omgang meer met zo iemand en 
eet ook niet met hem of haar. Het nuttigen van de maaltijd met elkaar had in die tijd een veel 
grotere betekenis dan nu vaak het geval is. Het samen eten symboliseerde eenheid en genegenheid 
(1Kor.10:21). 
 
Het huiswerk wat Paulus deze christenen meegeeft is duidelijk geformuleerd. Laat het oordelen van 
mensen die ‘buiten’ zijn (d.w.z. ongelovigen) maar aan God over. Verspil daar je energie niet aan 
(dat is al een les op zich), maar maak er serieus werk van om het kwaad in jullie midden een halt 
toe te roepen: ‘Doe de boze uit uw midden weg.’ 
 
6:12-20 
Als iedere zondaar uit de gemeente gezet zou moeten worden, wie zou er dan overblijven? Paulus 
gebiedt dit dan ook hier alleen in het geval van grove zonden (5:11; 6:10) en dan met name in het 
geval van hoererij (porneia). In deze verzen wordt uitgelegd waarom hoererij een ‘ergere zonde’ is 
dan andere zonden. Paulus licht dit toe aan de hand van het begrip ‘bestemming’. 
 
Voedsel is bestemd voor de buik en de buik is bestemd voor voedsel. Beide zullen echter door God 
teniet gedaan worden. Buik en voedsel zijn van gelijk niveau en hebben daarom ook een gelijke 
bestemming. 
 
Het lichaam is niet bestemd voor hoererij, maar voor de Heere. De Heere is bestemd voor het 
lichaam. Het feit dat het ook hier gaat over twee items van gelijk niveau (in een bepaald opzicht) 
en gelijke bestemming, zien we in vers 14. Zoals de Heere is opgewekt door God, zo zullen ook de 
gelovigen (met hun lichaam) opgewekt worden door God (zie ook 1Kor.15). 
 
Gelijke bestemming is één, maar het gaat ten aanzien van de verbintenis tussen Christus en de 
gelovige verder dan dat: het lichaam van een gelovige wordt zelfs een ledemaat van Christus 
genoemd; het is als het ware een stukje van Christus zelf. 
Als een gelovige één wordt met het lichaam van een hoer, wordt een ledemaat van Christus één 
met het lichaam van een hoer. Wie een hoer aanhangt (wie seksuele gemeenschap aangaat met een 
vrouw), wordt immers één vlees met haar (Gen.2:24). Wie de Heere aanhangt is echter één Geest 
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met Hem. Het één Geest zijn met Christus accentueert de diepgaande verbintenis tussen Christus 
en de gelovige: onze ledematen zijn niet alleen van Hem, maar Zijn Geest woont ook in ons (vs.19).  
 
Gelovigen worden hierom opgeroepen om hoererij te ontvluchten. Elke zonde gaat buiten het 
lichaam om, maar hoererij is een zonde tegen het eigen lichaam. Je gaat een eenheid aan met 
iemand terwijl je al een eenheid bent met Christus. Je bestrijdt en verloochent daarmee je nieuwe 
identiteit in Christus. Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Hij is in je. De Geest heb je 
van God ontvangen. 
 
Concluderend: Je bent niet van jezelf. Je bent voor een prijs gekocht (zie ook 7:22)! Met andere 
woorden: gooi je nieuwe leven, waarvoor Christus zo’n dure prijs betaald heeft, niet te grabbel 
door te blijven in de zonde van hoererij. Daarom, verheerlijk God in je eigen lichaam. Laat niet je 
eigen belang (hoever mag ik gaan?) je drijfveer zijn (6:12), maar Gods belang: straal ik God uit in 
mijn leven, ook door mijn lichaam?! 

 

Een heldere lijn (6:9-12) 
 
Het gedeelte over onderlinge geschillen (6:1-8) en dat over hoererij (6:13-20), wordt verbonden 
door een passage waarin Paulus een richtlijn geeft voor het gedrag van gelovigen (6:9-12). 
 
Doordat er in de gemeente van Korinthe – onder broeders en zusters –  zonden ‘rondcirculeren’, 
wordt het beeld vertroebeld over de ernst van de zonde. Alle reden voor Paulus om even de zaken 
helder op een rij te zetten. 
• Zij die leven in de zonden die in vers 9 en 10 genoemd worden, zullen Gods koninkrijk niet 

beërven! Als we de gelovige voor ogen hebben die in een zonde leeft, zijn we gemakkelijk 
geneigd om de ernst van deze situatie af te zwakken. Paulus laat ons echter de ernst van de 
zonde zien vanuit God. Vanuit het nieuwe leven is er geen enkele reden te bedenken waarom 
men zou doorleven in oude zonden. Door het Kruis kan er (en moet er dus ook) een nieuw leven 
beginnen. In de brief aan de Romeinen werkt hij dit feit breder uit (met name Rom.6). 

• De gelovigen, van wie sommigen echt in deze grove zonden geleefd hebben, zijn echter 
afgewassen, geheiligd en gerechtvaardigd door de naam van Christus en de Heilige Geest. Een 
nieuw leven is begonnen. De schuld van de zonde is weggewassen en men is apart gezet in 
dienst van de Heere. In andere brieven, bijvoorbeeld die aan Rome of Efeze, werkt Paulus meer 
de facetten uit van de overgang van het oude naar het nieuwe leven. Bij de christenen in 
Korinthe veronderstelt hij blijkbaar deze kennis. 

• Het nieuwe leven in Christus 
stelt gelovigen in de vrijheid 
om op een nieuwe manier in 
het leven op aarde te staan. 
Daarbij geldt dat alles 
geoorloofd is, maar dat niet 
alles nuttig is. In hoofdstuk 8 
en 10 wordt dit gegeven (10:23) 
toegepast op het dienen van 
elkaar, maar hier betrekt 
Paulus het op de wijze waarop 
gelovigen in deze wereld 
moeten staan. Alles is 
geoorloofd, maar een gelovige 
moet zichzelf door niets laten 
beheersen / overheersen. 
Gelovigen worden blijkbaar 
geacht te kunnen onderscheiden wat wel of niet nuttig is; of wat wel of wat niet de neiging 
heeft om hen te overheersen. Het nieuwe leven is ‘duur gekocht’ (6:20) en mag voor geen prijs 
weer ten prooi vallen aan een andere heerschappij dan die van Jezus Christus (6:19). Paulus 
bedoelt in vers 12 dus zeker niet te zeggen dat een gelovige maar zoveel vrijheid moet nemen 
als mogelijk is (net tot aan de grens gaan). Alles staat voortaan in dienst van het grote doel: 
God verheerlijken met je lichaam. 
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Alles is geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig 
Bijbelstudie 3 

 
Bijbelgedeelte(n) 
 
Bespreken: 10:23-33 
Verdieping: 8:1-13 
 
Kerntekst (10:23) 
‘Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, 
maar niet alle dingen bouwen op.’ 
 
Het werkboekje  
 
Intro 
Wie met de Heere leeft, leeft volgens Gods Woord een leven in vrijheid! Vrij van de schuld 
(Rom.5:1), vrij van de macht van de zonde (Rom.6:7) en vrij van de vloek van de wet (Gal.3:13). Als 
je ogen ervoor open gaan wat je in de Heere Jezus allemaal ontvangen hebt, dan wil je niet meer 
terug naar het oude leven. Je gaat ook steeds meer de dingen op een andere manier zien; in het 
licht van Gods koninkrijk. Je geniet van alle dingen die je van Hem ontvangt en dankt hem ook voor 
dingen waarvoor je eerder nooit dankte. Wat is het heerlijk om zo, met een vrij geweten, in het 
besef te mogen leven dat je een kind mag zijn van de Schepper van hemel en aarde en dat er 
niemand groter is dan Hij! Ken jij dit leven al? 
Maar stel dat er op een dag iemand naar jou toekomt die je vertelt dat je jezelf naar zijn of haar 
idee iets te veel vrijheden veroorlooft op bepaalde terreinen… Zonder dat je er erg in hebt gehad, 
brengt jouw gedrag andere mensen in verlegenheid of in verwarring. Hoe moet je daarop reageren? 
Irriteert het je – als moderne burger anno 2011 – dat iemand jou zomaar de wet wil voorschrijven? 
Geef je zo een stuk van je vrijheid – Gods vrijheid – prijs als je voor de ander je gedrag aanpast? 
Wat zou Jezus in dit geval doen? Op deze spannende vragen vind je een antwoord in deze 
bijbelstudie. 
 
Vragen voor je persoonlijke voorbereiding (10:23-33) 
 

Dit vind ik heel mooi! Vs. 

Hoe moet je dit zien? Vs. 
Dit begrijp ik niet Vs. 

Wat vinden anderen hiervan? Vs. 

Dit lijkt me erg belangrijk Vs. 

 
1. Probeer iets te weten te komen over de afgoderij in Korinthe en over hoe het precies zat met 

het eten van vlees. 
2. ‘Alles mag (is geoorloofd), maar niet alles is nuttig’. Wat wordt daarmee bedoeld? 
3. Welke opdrachten geeft Paulus in dit gedeelte aan gelovigen? 
4. Kun je dit gedeelte gebruiken als advies om zomaar alles te mogen doen? 
5. Je geweten, wat is dat? Ken je de stem van je geweten? Enig idee wat een vrij geweten is? 
6. Je mag elkaar geen aanstoot geven. Wat denk je als je dit leest? 
7. In welke groep mensen die in dit gedeelte beschreven worden herken jij jezelf het meest? De 

mensen die leven in vrijheid, of de mensen die een zwak geweten hebben? 
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Tips voor introductie en begeleiding 
 
WWJD 
Ze zijn nog steeds te koop, de WWJD-bandjes (neem er desnoods een mee). ‘Wat zou Jezus doen?’ 
De vraag is eerder gesteld dan dat het antwoord gegeven is. 
Lees samen Romeinen 15:2-3. ‘Dat dan een iegelijk van ons zijn naaste behage ten goede, tot 
stichting. Want ook Christus heeft Zichzelven niet behaagd…’ 
In dit gedeelte worden we met de vraag geconfronteerd wat je moet doen als iemand je vertelt dat 
je – als gelovige – jezelf te veel vrijheden veroorlooft. ‘Laten we, voordat we het antwoord 
bestuderen, goed helder proberen te krijgen wat de boodschap is van Romeinen 15:2-3.’ WWJD? 
 

 
 
Vrijheid 
Als we mogen leven in vrijheid, is dat iets om geweldig dankbaar voor te zijn. Mensen die weten 
wat onvrijheid is, zullen dit te meer beamen. Laat de deelnemers eens verwoorden wat vrijheid 
voor hen inhoudt. ‘Wat is voor jou de definitie van vrijheid?’ ‘En wat zijn voor jou de grenzen van 
vrijheid?’ 
In dit gedeelte wordt uitgegaan van de vrijheid van een christen. ‘De vrijheid van een christen, wat 
versta jij daaronder?’ ‘Zou je het leven als christen zo willen bestempelen?’ ‘Waarom denken niet-
christenen veelal dat een leven als christen een leven in onvrijheid is?’ ‘En wanneer heb jij het 
gevoel dat die vrijheid in de knel komt?’ 
 
De daad bij het woord 
Tijdens een gezinskamp leef je een week lang samen met mensen – veelal gelovigen – die allerlei 
gewoonten en meningen hebben. Grote kans dus dat er af en toe een onderwerp langs komt 
waarover mensen van mening verschillen. Dat kan gaan over kleding, muziek, manieren van uiten, 
verschillen tussen jong en oud(er). Een goede gelegenheid om het geleerde van deze bijbelstudie in 
praktijk te brengen en daarover met elkaar te spreken. Voor je het weet reageer je wellicht zoals 
Jezus het niét gedaan zou hebben. Hoe dien je elkaar nu echt? 
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Mijn voorbereiding op de bijbelstudie en het gesprek 
 
1. Persoonlijke les 
Waar werd ik in het bijzonder bij bepaald toen ik dit gedeelte bestudeerde? 
 
 
 
 
 
 
 
2. Opletten 
Wat wil of moet ik tijdens het gesprek in de gaten houden (bij mezelf, bij de deelnemers)?  
 
 
 
 
 
 
 
3. Introductie 
Op welke manier ‘sla ik een brug’ tussen dit thema en de belevingswereld van de deelnemers? 
 
 
 
 
 
 
 
4. Inhoud en gespreksverloop 
Op welke manier ga ik het gesprek vorm geven? Wat wil ik absoluut bespreken? 
 
 
 
 
 
 
 
5. Delen 
Welk voorbeeld uit mijn eigen leven (of dat van anderen) kan ik hierbij aanhalen? 
 
 
 
 
 
 
 
6. Gesprekspunten 
Welke onderwerpen kunnen aan de hand van dit gedeelte ter sprake komen? 
 
 
 
 
 
 
 
7. Gebedspunten 
Voor welke dingen kunnen we aan het begin en aan het einde specifiek bidden? 
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Schriftgedeelten 
 
Om te bespreken (10:23-33) 
10:23 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij 
geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. 
24 Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander. 
25 Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder naar iets navraag te doen omwille van het 
geweten. 
26 Van de Heere immers is de aarde en haar volheid. 
27 En als iemand van de ongelovigen u uitnodigt, en u wilt naar hem toe gaan, eet dan alles wat u 
wordt voorgezet, zonder naar iets navraag te doen omwille van het geweten. 
28 Indien echter iemand tegen u zegt: Dat is een afgodenoffer, eet het dan niet, omwille van hem 
die u dat te kennen gaf en omwille van het geweten. Van de Heere immers is de aarde en haar 
volheid. 
29 Ik heb het echter niet over uw eigen geweten, maar over dat van de ander. Immers, waarom zou 
mijn vrijheid onder het oordeel vallen van het geweten van een ander? 
30 En als ik door genade aan de maaltijd deelneem, waarom word ik dan gelasterd om iets waarvoor 
ik dank? 
31 Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. 
32 Geef geen aanstoot, niet aan de Joden en de Grieken, en ook niet aan de gemeente van God, 
33 zoals ik ook in alles probeer allen te behagen, door niet mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat 
van velen, opdat zij behouden worden. 
 
Verdieping (8:1-13) 
8:1 En wat de afgodenoffers betreft: wij weten dat wij allen kennis bezitten. De kennis maakt 
opgeblazen, maar de liefde bouwt op. 
2 En als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog niets leren kennen zoals men het behoort te 
kennen. 
3 Maar als iemand God liefheeft, is hij door Hem gekend. 
4 Wat dus het eten van afgodenoffers betreft: wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat 
er geen andere God is dan Eén. 
5 Want al zijn er ook die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (zoals er 
vele goden en vele heren zijn), 
6 toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één 
Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem. 
7 Maar niet in allen is deze kennis, want sommigen, die in hun geweten tot nu toe niet los zijn van 
de afgod, eten het vlees als afgodenoffer, en hun geweten, dat zwak is, wordt bevlekt. 
8 Voedsel nu brengt ons niet dichter bij God, want hetzij dat wij eten, wij hebben daardoor bij God 
geen overvloed; en hetzij dat wij niet eten, wij lijden daardoor bij God geen gebrek. 
9 Maar let erop dat deze vrijheid van u niet op een of andere manier een aanstoot wordt voor hen 
die zwak zijn. 
10 Want als iemand u, die deze kennis bezit, in een afgodstempel aan tafel ziet aanliggen, zal dan 
zijn geweten, omdat het zwak is, er niet toe aangezet worden om afgodenoffers te eten? 
11 En zal zo de broeder die zwak is door uw kennis verloren gaan, een broeder voor wie Christus 
gestorven is? 
12 Door zó te zondigen tegen de broeders en hen in hun geweten, dat zwak is, te treffen, zondigt u 
tegen Christus. 
13 Daarom, als het voedsel mijn broeder doet struikelen, dan zal ik in eeuwigheid geen vlees meer 
eten, opdat ik mijn broeder geen oorzaak geef tot struikelen. 
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Informatie 
 
Vrijheid en dienstbaarheid 
In deze passage worden twee belangrijke elementen uit het leven van een christen op een prachtige 
manier met elkaar verbonden. Paulus sluit hiermee naadloos aan op de situatie in de gemeente van 
Korinthe. Enerzijds benoemt hij de vrijheid van de christen binnen de relatie met Christus en 
anderzijds benadrukt hij dat iedere christen - binnen en buiten de gemeente – de taak heeft om te 
dienen. 
We vinden hier belangrijk onderwijs over het kenmerkende van de relatie met God en het omgaan 
met vragen waarmee anderen je confronteren. Hoe leef je voor God in een wereld waarin zoveel 
dingen niet tot Gods eer zijn? Ook voor christenen in deze tijd zijn dit belangrijke notities. 
 
Vers 25-27 
Paulus gebruikt de vragen rondom het eten van offervlees om hier onderwijs over te geven. 
 

Korinthe was een stad met veel heidense tempels en met veel afgoden. Men vereerde 
Poseidon, de oppergod van de zee; Afrodite (Venus of Astarte), de godin van de liefde, 
Asklepios, de god der geneeskunde; Isis, godin van de vruchtbaarheid; Pallas Athene, de 
godin van de wijsheid; Artemis of Diana, de godin van de jacht en van de dood; Dionysus, 
god van de wijn; Zeus (Jupiter), de opperste der goden; Hermes (Mercurius), de god van de 
kooplieden (Hand. 14:12). Men zegt dat Korinthe 23 heiligdommen bezat. Iemand die in 
deze stad tot geloof kwam, moest dus radicaal breken met deze afgodische cultuur. Niet 
voor niets schrijft Paulus: 'Daarom dan, mijn geliefden, ontvlucht de afgoderij’ (10:14). 
 
Bij iedere gelegenheid werd door de overheid en door het volk op feestdagen geofferd. De 
christenen uit de heidenen werden ook dikwijls uitgenodigd, want velen hadden nog het 
contact met hun vrienden en kennissen bewaard. Ook kon een christen op de markt vlees 
kopen. Hij liep evenwel de kans daar vlees te krijgen, dat de priesters hadden 
overgehouden van hun diensten en dat zij hadden doorverkocht aan de vleesverkopers. Was 
het nu toegestaan offervlees te eten? Of moest eerst een nauw onderzoek worden ingesteld 
naar de herkomst van het vlees? Werd iemand occult gebonden, indien hij het offervlees 
nuttigde, of deed het de christen niets meer, omdat deze met de afgoderij had gebroken? 
Ondanks de kennis van het evangelie waren toch de meningen hierover verdeeld. 
 
Onder de christenen uit de heidenen waren er die vrijmoedig van het offervlees aten. Zij 
kenden de ware God en loochenden het bestaan van afgoden. Anderen zagen dit offervlees 
toch nog als iets wat verbonden was met de boze geesten. Zij weigerden het te eten, en als 
zij niet zeker waren van de herkomst, aten zij het liever helemaal niet en ze konden er 
weinig begrip voor opbrengen dat anderen die vrijheid wel namen. Van de richting die zich 
naar Petrus noemde (1:12, 3:22), zullen er wel velen geweigerd hebben om offervlees te 
eten (vgl. Dan.1:6-16). 

 
Paulus benadrukt dat je niet bij alles na moet vragen wat de oorsprong ervan is. Geniet er gewoon 
van en ga niet steeds te rade bij je geweten. Alles is immers van God. Paulus gaat hier uit van de 
relatie tussen Christus en de christen, waarover hij al eerder schreef dat ‘wij het denken van 
Christus hebben’ (2:16). De geestelijke mens is in staat om de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn 
in Gods ogen (2:12-16). 
 
Het geweten is het ‘geestelijke orgaan’ waarmee de christen – geleid door Gods Geest – contact 
heeft met God en waarmee de Heere Zijn wil in ons duidelijk maakt. Een rein geweten is 
kenmerkend voor de open en eerlijke relatie met de Heere (vb. 1Tim.1:19; 2Tim.1:3). 
Verderop in de aantekeningen vind je meer info over het geweten. 
 
Als je leeft in het licht met de Heere, kan je geweten niet tegelijkertijd het signaal afgeven dat je 
iets fout doet. Het beleven van die relatie is namelijk onlosmakelijk verbonden met het hebben van 
een rein geweten. Of je geweten geeft aan dat je zonde doet, óf je ervaart dat de relatie met de 
Heere goed is. Als het ‘alarm’ van je geweten niet afgaat, dan is er niets mis. Een geweten wat 
luistert naar de Heere, hoef je geen handje te helpen. Dit alles is het uitgangspunt van Paulus voor 
het christenleven. 



 32 

Maakt het dan helemaal niet uit wat je wel en niet doet? Uiteraard wel! Als er één brief is waar dit 
duidelijk wordt, is het wel de eerste Korinthebrief (zie bijv.10:14). 
Ook voor voedsel waren er voor de heidenen duidelijke richtlijnen gegeven door de apostelen 
(Hand.15:20), waaronder de regel dat men geen vlees mocht eten wat aan de afgoden geofferd was. 
 
Het gaat híer echter om twijfelgevallen (met als concreet voorbeeld de herkomst van vlees), waarin 
je een buitenproportionele actie moet uitvoeren om er achter te komen of iets wel of niet goed is. 
Je zit al aan tafel (er is contact met je gastheer) en je bord staat al voor je met een lekkere bout 
erop en dat ga jij nog eens even checken of het vlees wel OK is… In dit geval maak je meer kapot 
dan dat je de kans benut om het contact te verdiepen. 
 
Paulus voert hier uiteraard geen pleidooi om alles maar te doen, waarvan je weet dat het fout is. 
Ook daarvoor heb je een geweten gekregen, om te verstaan wat Gods wil is. Hij benadrukt hier dat 
het allereerst gaat om het uitleven van een relatie tussen God en jou, waarin je alle dingen die je 
doet in een ander licht ziet. Je beseft dat alles van Hem is; je geniet en je dankt Hem daarvoor. 
Het krampachtig uitpluizen van dingen omwille van een rustig geweten hoort niet bij zo’n 
levenshouding. 
 
Vers 28-29 
Paulus gaat een stap verder met zijn onderwijs. Als iemand je erop attendeert dat iets fout is, laat 
het dan na vanwege het geweten van de ander. Niet omdat jij het niet zou mogen van God (28), of 
omdat een ander het je zou verbieden (29). Jouw geweten valt immers onder God en niet onder de 
regie van een ander (2:12-16). 
Ik hoef in principe niets te laten omdat iemand dat wil. Hoe kan immers het voor mij fout zijn om 
iets te doen, terwijl ik God ervoor dank? 
 
Vers 30-33 
Waarom dan toch het besluit om iets te laten als een ander me erop attendeert dat ergens ‘een 
luchtje aan zit’? De hoofdreden om dit te doen is de missie die we hebben vanuit Christus. Het doel 
van een christen op aarde is om te dienen. Een christen moet geen struikelblok zijn in de gemeente, 
waardoor anderen in verwarring raken. Een christen moet ook niet zo leven dat ongelovige Joden 
daardoor weerhouden worden om tot Christus te komen, of zo te leven dat het voor heidenen 
onduidelijk wordt wat het verschil is tussen een leven mét of zonder Christus. 
Zoek daarom niet je eigen voordeel. Laat je doel de behoudenis van velen zijn. 
 
Concluderend: Het is allereerst belangrijk dat je weet hoe het tussen God en jou zit en dat je leeft 
in Zijn vrijheid en in dankbaarheid. Daarnaast is het belangrijk dat je beseft dat je door Christus 
bent geroepen tot dienstbaarheid, zowel in de gemeente als daarbuiten.  
Je hebt in Christus de vrijheid gekregen om van dingen te genieten, omdat alles van God is en je er 
Hem voor mag danken. Je hebt in Christus ook de vrijheid gekregen om iets te laten, als je weet dat 
een ander daardoor in gewetensnood komt (29) en/of diens behoudenis in het gedrang komt (33). 
Dien de ander daarin vanuit je vrijheid, opdat je hem of haar ook zo kunt laten zien wie Christus is. 
Benut vraagstukken rondom ‘goed of fout’ om in gesprek te komen over de essentie van het dienen 
van Christus. 
 
Vers 23-24 
Hiermee zijn we terug bij de aanhef van deze passage, waarin zowel de vrijheid als de 
dienstbaarheid benoemd worden. Alle dingen zijn voor een christen (de geestelijke mens die leeft 
in een levende relatie met Christus) geoorloofd. Niet alles wat een christen doet, is echter ook 
nuttig voor de gemeente. Laten we er daarom vanuit de vrijheid in Christus altijd op gespitst zijn 
om het ‘heil’ van de ander te zoeken. Laten we ons niet alleen bezig houden met het vraagstuk over 
‘fout of goed’, maar ook met ‘opbouwend of niet opbouwend’. 
 
Romeinen 14 en Galaten 5 
Ook in Romeinen 14 behandelt Paulus deze thematiek. Daar benadrukt hij Paulus deze zelfde lijn: 
eerst is het belangrijk om te weten wat de vrijheid in Christus inhoudt en vervolgens is het 
belangrijk dat we vanuit deze vrijheid elkaar dienen en zo vanuit Christus ook naast de ander gaan 
staan, om zo ook ‘de ander te behouden’. In Romeinen 14 gaat Paulus alleen in op de relatie tussen 
broeders en in 1 Korinthe 10 trekt hij het breder; ook in de relatie tot Joden en heidenen (10:32). 
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In Galaten 5:1 en 13 komen we ook de combinatie van vrijheid en dienstbaarheid weer tegen. Wie 
aan Christus verbonden is, is verlost van de vloek van de wet en vrij om de Heere te dienen. Dit 
leven in vrijheid mag zich afspelen binnen de kaders van het gemeenteleven als geheel. Daar waar 
de liefde woont, mogen echter niet onze persoonlijke verworvenheden domineren. 
 
Hoofdstuk 8:1-13 
In 1 Korinthe 8:1-13 vinden we meer onderwijs over dit alles. Paulus leidt het onderwerp in met een 
paar opmerkingen over kennis (gnosis) en het omgaan daarmee. Vers 1 geeft een treffende 
beschrijving van de situatie in de gemeente van Korinthe. Dat we hierom echter kennis op zich niet 
moeten onderschatten en verwerpen, blijkt wel uit het vervolg. In de volgende verzen blijkt kennis 
alles te maken te hebben met het dienen van de Heere in een ‘open’ relatie. 
 
In de verzen 4-13 komen we de zelfde principes tegen als in hoofdstuk 10:23-33. 
• De individuele vrijheid die de gelovige ervaart bij het dienen van de Heere mag niet leiden tot 

een negatief effect voor andere gemeenteleden. 
• Het geweten wordt ook hier als belangrijk criterium gezien. 
Een verschil met de passage uit hoofdstuk 10 is, dat het hier alleen gaat over de omgang tussen 
broeders en zusters in de gemeente. 
 
Paulus beschrijft twee soorten gemeenteleden. 
1. Het ene gemeentelid maakt zich niet druk om afgoden en offervlees, omdat hij weet hoe de 

zaken in werkelijkheid liggen. Hij heeft daartoe de kennis (vers 4-6) en leeft daar ook naar. Hij 
heeft er zelfs geen probleem mee om vlees te eten in een afgodstempel. Daarmee laat hij – 
weliswaar op het scherpst van de snede – zien dat God de enige Heere is. NB. Dit is dus een 
andere situatie dan die in 10:21 benoemd wordt. 

2. Het andere gemeentelid – die een zwak geweten heeft – mist de kennis om ontspannen zijn weg 
door de stad en het sociale leven te kunnen gaan. Desondanks eet hij (af en toe) van vlees, 
ondanks dat daarbij zijn geweten hem waarschuwt en aanklaagt. Mogelijk eet hij dit toch, 
omdat hij ziet dat de andere gelovige (die wel de kennis heeft) het ook doet. Deze persoon 
zondigt hiermee tegen zijn geweten en bevlekt hierdoor zijn geweten. 

 
Uiteraard bevat het onderwijs van Paulus hier een indirecte opscherping voor degene met het 
zwakke geweten. Die zondigt namelijk bewust tegen zijn geweten en handelt daarmee niet uit 
geloof (Rom.14:23). Daarmee wordt ten eerste de Heere tekort gedaan. Maar tevens heeft dit ook 
gevolgen voor de gemeente als geheel. De gemeente functioneert immers als een lichaam (12:26). 
We lezen tussen de regels door dat kennis heel belangrijk is om de Heere op de juiste manier te 
kunnen dienen en ook op de juiste manier je weg door deze wereld te gaan. Het is daarom zeker 
een vraag waard waarom deze mensen deze kennis missen. 
 
Paulus richt zich echter direct tot de gelovigen die de kennis bezitten en daar ook naar leven. Zij 
hebben de taak om de anderen vanuit hun vrijheid te dienen en daarom dingen te laten, zodat 
broeders en zusters met een zwak geweten niet verloren zullen gaan en niet zullen ‘struikelen’. Hij 
voegt hier de ernstige waarschuwing aan toe dat iemand die – dit wetende – toch ‘schade toebrengt 
aan de broeders’, daarmee zondigt tegen Christus (vers 12). Niet de kennis is het hoogste doel, 
maar de liefde (vers 1). 
 
Uit dit onderwijs van Paulus kunnen we een aantal mooie principes afleiden. 
1. Het belang van een dienende houding. Jij mag vanuit de vrijheid in Christus, vanuit de kennis 

die je van Hem ontvangen hebt, de ander dienen en kunt hem of haar daarmee ook echt een 
dienst namens Christus bewijzen. 

2. Je eist niet ‘dat de ander maar eens moet veranderen’, maar je mag zelf een eerste stap 
zetten. Je bent geen ‘slachtoffer van de bekrompenheid van anderen’, maar je hebt juist de 
‘sleutels’ in handen om er iets aan te kunnen doen; om iets te bewerken waardoor de ander 
verder kan groeien tot de kennis die Christus hem of haar wil geven. Wat kun je door je eigen 
wandel blijkbaar veel voor de ander betekenen! 

3. De bedoelde relatie tussen God en mens, is die waarin je in vrijheid leeft, wetend dat God de 
Heere is van alles. Je leeft letterlijk als een Koningszoon of –dochter. 

4. Het geweten is hierin een belangrijk element. 
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Tot besluit 
 
Paulus besluit zijn betoog in Romeinen 14 over vrijheid en dienstbaarheid met de volgende passage. 
Hierin zien benadrukt hij hoe we Christus in dit alles kunnen navolgen. 
 
Rom.15:1-7 
‘Maar wij, die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen, en niet onszelven te 
behagen. Dat dan een iegelijk van ons zijn naaste behage ten goede, tot stichting. Want ook 
Christus heeft Zichzelven niet behaagd, maar gelijk geschreven is: De smadingen dergenen, die U 
smaden, zijn op Mij gevallen. Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren  
geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden. Doch 
de God der lijdzaamheid en der vertroosting geve u, dat gij eensgezind  zijt onder elkander naar 
Christus Jezus; opdat gij eendrachtelijk, met een mond, moogt verheerlijken den God en  Vader 
van onzen Heere Jezus Christus. Daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen 
heeft, tot  de heerlijkheid Gods.’ 
 
Uitwerking van enkele begrippen 
 
Het geweten 
Wat is het geweten? De mens bestaat uit geest (centrum), ziel en lichaam (1Thess.5:23). 
Het geweten maakt onderdeel uit van de geest van de mens. Het geweten vertelt ons wat goed en 
kwaad is. Na de wedergeboorte wordt het geweten verder geleerd, ingevuld door God. 
Je hebt een goed geweten als je jezelf in het licht van God er van bewust bent dat er op dat 
moment niets meer tussen God en jou in staat. Je kunt alleen een goed geweten hebben als het rein 
is voor God (Ps.32:1-2). 
Het geweten waarschuwt vooraf aan de zonde, registreert de zonde en klaagt ons na afloop ook 
aan. Een rein geweten is een geweten wat vrij is van aanklachten vanwege het feit dat je zonde 
gedaan hebt. Dit kan alleen bereikt kan worden door schuldbelijdenis en verootmoediging voor God 
en reiniging door het bloed (Rom.8:33; Hebr.9:14; 10:22). 
Het geweten van een gelovige wordt geleerd door de Heilige Geest. Hij brengt ons de kennis van 
Gods wil bij. Dat gebeurt niet op één dag, maar ontwikkelt zich zolang als we leven. 
Een goed of rein geweten geeft een maatstaf voor je relatie met God op een bepaald moment. Het 
is geen absolute maatstaf voor heiliging. God houdt rekening met de verhouding tussen kennis en 
gehoorzaamheid die je op dat moment hebt. Hij verwacht gehoorzaamheid naar gelang je kennis. 
Je geweten blijft in ontwikkeling. Het kan zijn dat je later iets wel als zonde ervaart, terwijl je dat 
toen je net tot geloof kwam heel anders zag. Het kan ook zijn dat je eerst iets wel als zonde 
ervaarde, maar dat je naarmate je groeide in het geloof er anders over bent gaat denken. 
Belangrijk is in ieder geval dat je nooit de stem van je geweten negeert. 
 
In vers 7 wordt beschreven dat het geweten, wat al zwak is, door het eten van het offervlees 
bezoedeld wordt. Het grondwoord voor zwak komen we tegen als het tegenovergestelde van sterk 
(1:25+27), maar kan ook zwak in lichamelijk opzicht betekenen (11:30), of krachteloos in 
geestelijke zin (Rom.5:6). In de context van de materie die Paulus hier behandelt, wordt een zwak 
geweten hier gekenmerkt door een gebrek aan kennis. Het is een geweten wat maar niet los kan 
komen van de gedachte dat veel dingen om de mens heen besmet kunnen zijn door afgoden. Ook al 
brengt het die mens sociaal gezien in een moeilijke positie, er worden geen innerlijke knopen 
doorgehakt. Een zwak geweten is 1, maar als je dan ook nog eens de stem van dat geweten negeert, 
creëer je een tweede probleem: een bezoedeld geweten; het geweten klaagt je aan. In Rom.14:23 
staat dat ‘al wat niet uit het geloof is, zonde is’. Nogmaals, negeer nooit de stem van je geweten. 
 
Gnosis 
Het is zaak om dit hoofdstuk te lezen in de context van de hele brief en de tijd waarin die 
geschreven werd. Paulus gebruikt voor kennen het woord ‘gnosis’. Het gaat hier om kennis die 
binnen een tijdsproces is opgedaan, ervaringskennis, verworven kennis.  
 
We kennen binnen het – vroege – christendom ook de stroming ‘gnostiek’, die leert dat het bij gnosis 
gaat om het leren kennen en doorgronden van God en Zijn werkelijkheid; dat het gewone 
menselijke verstand niet tot deze kennis kan leiden, maar dat het slechts verkregen kan worden als 
geschenk op momenten van geestelijke extase. Dit omgaan met gnosis was een afgeleide van het 
hellenisme, waarin met gnosis niet alleen het resultaat (kennis) bedoeld werd, maar ook de weg 
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daarnaar toe. De gnostiek in pure vorm werd een leefwijze, waarin de ‘gelovigen’ door geestelijke 
meesters tot deze kennis geleid werden. 
 
De gemeente in Korinthe is rijk in alle gnosis (1:5). Paulus is daar dankbaar voor. 
Anderzijds ageert hij in deze brief al tegen de invloed van de gnostiek, die de jonge gemeenten 
binnendringt. De gnostici keren het geloof om in het tegendeel van het evangelie wat Paulus brengt. 
De kenmerken van deze gnostische gemeenteleden zijn: 
- hun streven naar wijsheidsbeoefening (vanaf hoofdstuk 1:17…) 
- het zich beroemen op gnosis en de daaruit voortvloeiende persoonlijke ethische vrijheid (6:12…, 

8:1..) 
- het zich laten voorstaan op geestesgaven (12) 
- neiging tot ascese (7:5…) 
- loochenen van de lichamelijke opstanding (15) 
Kennis, gnosis, is goed, zo lang het maar voortkomt uit de kracht van Christus’ opstanding, 
afkomstig is van de Heilige Geest zelf en zich uitwerkt in levensheiliging en opbouw van de 
gemeente. 
 
Paulus koppelt de kennis aan liefde. Gnosis alleen leidt tot hoogmoed (4:6, 4:18-19, 5:2, 13:4), 
maar gnosis + agapé leidt tot opbouw van de gemeente. De liefde sticht (bouwt het huis – 8:10, 
10:23, 14:4, 17). 
 
Behoudenis 
Paulus zegt in 8:11 dat de zwakke broeder of zuster verloren gaat door de vrijheden die een andere 
gelovige zich veroorlooft (vers 11). Het woord voor ‘verloren gaan’ wat hier gebruikt wordt staat in 
1:18 en 15:18 tegenover ‘behouden worden’ en wordt in 1:19 en 10:10 vertaald met ‘verderven’. 
Betekent dit dat een gelovige toch verloren kan gaan? 
 
1. Paulus sluit hier aan bij de betekenis van het begrip ‘behoudenis’ zoals we het in alle NT-

brieven tegen komen. We komen het begrip behoudenis of zaligheid (Gr. soteria, sozo) in de 

Bijbel op twee manieren tegen. Als feit en als resultaat of slot van een proces. In de volgende 
teksten komen beide aspecten duidelijk naar voren. 

 
Behoudenis als een feit vanaf de wedergeboorte: 

• ‘De Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, wat verloren was’ 
(Luk.19:10). 

• ‘Het zal zijn, dat een ieder, die den Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden’ 
(Hand.2:21). 

• ‘Geloof in de Heere Jezus Christus, en u zult zalig worden…’ (Hand.16:31). 

• ‘Indien u met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem 
uit de doden opgewekt heeft, zo zult u zalig worden’ (Rom.10:9). 

• ‘Toen wij dood waren door de misdaden, heeft Hij (God) ons levend gemaakt met Christus; 
uit genade bent u zalig geworden’ (Ef.2:5). 

• ‘Hij heeft ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan 
hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing 
van Heilige Geest’ (Tit.3:5). 

 
Behoudenis als resultaat van een proces: 

• ‘Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden’ (Matth.24:13). 

• ‘En dit zeg ik te meer, omdat wij de gelegenheid des tijds weten,  dat het de ure is, dat 
wij nu uit de slaap ontwaken; want de zaligheid is ons nu nader, dan toen wij eerst geloofd 
hebben’ (Rom.13:11). 

• ‘Alzo dan, mijn geliefden, zoals u te allen tijd gehoorzaam geweest bent, niet als in mijn 
tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezigheid, werkt uw zaligheid met 
vrees en beven’ (Fil.2:12). 

• ‘Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door 
onze Heere Jezus Christus’ (1Thess.5:9). 

• ‘Die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om 
geopenbaard te worden in den laatste tijd’ (1Petr.1:5). 

• ‘Verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen’ (1Petr.1:9). 
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• ‘En, als nieuwgeborene kinderen, wees zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, 
opdat gij daardoor zult opgroeien tot zaligheid’ (1Petr.2:2). 

• ‘En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar 
verschijnen?’ (1Petr.4:18). 

 
Behoudenis is allereerst een feit voor iedereen die in de Heere Jezus gelooft. Jezus Christus 
kwam om mensen te behouden (Joh.3:17). Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld en heeft 
het eeuwige leven (Joh.3:18; 3:36; 5:24). De behoudenis is een feit en zekerheid op het 
moment dat je een kind van God wordt. 
 
Behoudenis is echter meer dan alleen een vaststaand feit voor een ieder die gelooft. De 
apostelen gingen er van uit dat de behoudenis het einde is van een proces; iets wat tot stand 
gebracht zal moeten worden; het resultaat van de levensheiliging; het proces wat zich voltrekt 
in het leven van een christen vanaf de wedergeboorte (1Petr.2:2). Het tot stand komen van de 
behoudenis vergt inspanning. Bij deze betekenis sluit Paulus aan met zijn opmerking in 8:11. 
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Vele leden; één lichaam. Vele gaven; één Geest 
Bijbelstudie 4 

 
Bijbelgedeelte(n) 
 
Bespreken: 12:1-11 
Verdieping: 12:12-31 
 
Kernteksten (12:4 en 14) 
‘Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest.’ 
‘Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele.’ 
 
Het werkboekje 
 
Intro 
Je hebt vast wel eens meegedaan aan een maaltijd waarbij iedereen een gerecht had meegenomen 
en waarbij jij kon genieten van de kookkunsten van anderen en anderen van de jouwe. Jij ontvangt 
van anderen en anderen ontvangen van jou. Een mooi concept en nog lekker ook! 
Paulus vergelijkt de gemeente van Christus met een lichaam, waarin alle ledematen met elkaar 
verbonden zijn en elkaar nodig hebben. Niemand kan gemist worden. Wat we daar in de praktijk 
mee kunnen, merken we als Paulus gaat spreken over de gaven die iedere gelovige van de Heere 
ontvangt. Een gave is iets wat jij voor de Heere mag doen ten dienste van je medegelovigen en 
daarmee dus tot lof van de Heere. 
Als we het gemeente zijn op deze manier bekijken, zet ons dat aan het denken over de manier hoe 
we zelf in onze gemeente aanwezig zijn. Vraag jezelf eens af waarom je naar de kerk gaat. Ga je 
naar de kerk om te geven of om te krijgen? Gedraag je jezelf als een consument en laat je alles 
maar op je af komen, of ben je een instrument en probeer je steeds weer te ontdekken hoe de 
Heere je op deze plek met je gaven wil gebruiken? Of zit de waarheid daar ergens tussenin? Schuif 
deze vragen niet gelijk door naar de mensen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van jouw 
kerkelijke gemeente, maar denk er vandaag zelf eens over na. 
 
Vragen voor je persoonlijke voorbereiding (12:1-31) 
 

Dit vind ik heel mooi! Vs. 

Hoe moet je dit zien? Vs. 
Dit begrijp ik niet Vs. 

Wat vinden anderen hiervan? Vs. 

Dit lijkt me erg belangrijk Vs. 

 
1. Waarin is iedere christen gelijk en waarin kunnen ze van elkaar verschillen? 
2. Zet de gaven die genoemd worden eens op een rij en geef in je eigen woorden weer wat ze 

volgens jou inhouden. 
3. Wat zou Paulus in vers 31 bedoelen met ‘de weg die dit alles nog overtreft’? 
4. Herken je de verschillende gaven bij christenen om je heen? 
5. Als je de Heere kent, weet je dan waarvoor Hij jou op dit moment wil gebruiken? 
6. Wat vind je ervan dat God de gemeente zo heeft ‘georganiseerd’ als hier beschreven wordt? 
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Tips voor introductie en begeleiding 
 
Consument of instrument 
Start als intro een gesprek over de reden waarom je naar de kerk gaat c.q. waarom je bij een 
gemeente hoort. Ben je een consument of een instrument? Beetje een zwart-wit vraag, maar het 
zorgt vast voor een interessant ‘voorgesprek’. 
 
Gaven en capaciteiten 
Gaven worden nogal eens verward met dingen die je goed kunt (natuurlijke of ontwikkelde 
capaciteiten). De gaven waarover Paulus in 1 Korinthe 12 spreekt, worden door de Heilige Geest 
gegeven aan gelovigen. Eerst is het nodig dat je wordt ‘geboren’ in het koninkrijk van God en 
daarna kan God je ook gaan inzetten voor de opbouw van de gemeente. 
Zorg dat het verschil tussen gaven en capaciteiten helder is voor de deelnemers. Je zou met de 
groep kunnen proberen om nog een aantal verschillen hiertussen te benoemen. 
 
Wat kan ik doen? 
Een veel gehoorde vraag bij dit onderwerp is: ‘Wat zijn dan mijn gaven?’ Bij het beantwoorden van 
deze vraag zou je de volgende dingen kunnen betrekken. 
• Als de Heere je wil gebruiken (geloof je dat?), dan wil en zal Hij je ook duidelijk gaan maken 

hoe en waar Hij je kan gebruiken. 
• Leg deze vraag allereerst steeds weer in gebed voor aan de Heere en vraag Hem om je ogen te 

openen voor het antwoord, bijvoorbeeld door een verlangen in je te geven om iets te gaan 
doen. 

• Vraag het ook eens aan andere gelovigen die dicht bij de Heere leven en jou goed kennen wat 
ze ervan denken. Je kunt hen ook vragen om hiervoor met je mee te bidden. Als meerdere van 
deze mensen tot het zelfde advies of de zelfde conclusie komen en het is ook jouw eigen 
verlangen, dan mag je dat zien als een antwoord van de Heere. 

• Ga niet zitten wachten op iets speciaals. De Heere wil je gebruiken, dus begin ook gewoon te 
doen wat je hand vindt om te doen. Gaven zijn geen excuus om andere taken maar gewoon 
voorbij te lopen. 

• Een gave krijgen betekent nog niet altijd dat je iets dan ook gelijk goed kunt of dat het 
allemaal vanzelf gaat. De Heere wil je laten groeien in je taak. 

• De gaven zijn er tot opbouw van de gemeente. Daar waar een gemeente is, heeft de Heere 
mensen nodig om ‘mee te bouwen’. Op een andere plek of op een ander moment kan de Heere 
je wellicht voor een andere taak nodig hebben. Pin jezelf dus niet vast op je gave, maar blijf 
beschikbaar voor alles wat de Heere je te doen geeft. 

 

 



 39 

Mijn voorbereiding op de bijbelstudie en het gesprek 
 
1. Persoonlijke les 
Waar werd ik in het bijzonder bij bepaald toen ik dit gedeelte bestudeerde? 
 
 
 
 
 
 
 
2. Opletten 
Wat wil of moet ik tijdens het gesprek in de gaten houden (bij mezelf, bij de deelnemers)?  
 
 
 
 
 
 
 
3. Introductie 
Op welke manier ‘sla ik een brug’ tussen dit thema en de belevingswereld van de deelnemers? 
 
 
 
 
 
 
 
4. Inhoud en gespreksverloop 
Op welke manier ga ik het gesprek vorm geven? Wat wil ik absoluut bespreken? 
 
 
 
 
 
 
 
5. Delen 
Welk voorbeeld uit mijn eigen leven (of dat van anderen) kan ik hierbij aanhalen? 
 
 
 
 
 
 
 
6. Gesprekspunten 
Welke onderwerpen kunnen aan de hand van dit gedeelte ter sprake komen? 
 
 
 
 
 
 
 
7. Gebedspunten 
Voor welke dingen kunnen we aan het begin en aan het einde specifiek bidden? 
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Schriftgedeelten 
 
Om te bespreken (12:1-11) 
12:1 Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. 
2 U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. 
3 Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een 
vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. 
4 Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. 
5 Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere. 
6 Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. 
7 Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. 
8 Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord 
van kennis, door dezelfde Geest; 
9 en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, 
door dezelfde Geest; 
10 en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het 
onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. 
11 Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij 
wil. 
 
Verdieping (12:12-31) 
12:12 Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel 
het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. 
13 Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, 
hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt. 
14 Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele. 
15 Als de voet zou zeggen: Omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan 
niet van het lichaam? 
16 En als het oor zou zeggen: Omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom 
dan niet van het lichaam? 
17 Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar 
zou de reuk zijn? 
18 Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals 
Hij gewild heeft. 
19 Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? 
20 Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam. 
21 En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de 
voeten: Ik heb jullie niet nodig. 
22 Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer 
noodzakelijk. 
23 En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer 
en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. 
24 Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, 
dat Hij aan het lid dat tekortkomt, groter eer gaf, 
25 opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg 
zouden dragen. 
26 En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich 
mee. 
27 Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. 
28 God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede 
profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van 
hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. 
29 Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraars? Zijn zij 
soms allen krachten? 
30 Hebben zij soms allen genadegaven van genezingen? Spreken zij soms allen in talen? Zijn zij soms 
allen uitleggers? 
31 Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. 
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Informatie 
 
Eenheid en verscheidenheid door de Heilige Geest 
 
Vers 1-3 
Als er gesproken wordt over ‘geestelijke gaven’, dan ligt de verleiding op de loer om dit hoofdstuk 
in eerste instantie ‘technisch’ en met enige voorzichtigheid te benaderen. Laten we er om bidden 
dat we samen de heiligheid van de Heere mogen ervaren en vervuld mogen worden met het 
verlangen en de mogelijkheden om Hem te dienen. 
 
Het onderwijs van 1 Korinthe 12 over de Heilige Geest en Zijn werk in de gemeente is samen te 
vatten in twee kernwoorden: 
- eenheid (dat wat ons samen bindt) 
- verschil (verscheidenheid, dat waarin we uniek zijn) 
Je kunt deze combinatie vergelijken met een gezin. Zoals alle kinderen door een bloedband zijn 
verbonden en voort gekomen zijn uit de zelfde vader en moeder, zo zijn ook alle gelovigen gered 
door het zelfde bloed van Jezus en woont in hen allen de zelfde Geest van God. Zoals echter ook 
alle kinderen in een gezin volstrekt uniek zijn, zo is dat ook in Gods koninkrijk het geval. De Heere 
wil hun unieke gaven benutten, tot opbouw van Zijn gemeente. 
 
Paulus vindt het belangrijk dat de christenen in Korinthe kennis hebben over de geestelijke 
uitingen. Wat hij hiermee bedoelt, benoemt hij in vers 4-6: genadegaven (charismaton), 
bedieningen (diakonon) en werkingen (energematon). 
 
Het onderwijs over deze geestelijke uitingen staat niet los van de Heilige Geest. Door de Geest van 
God wordt duidelijk wie je dient. Je geestelijke spraak maakt openbaar door wie je geleid wordt. 
De Geest en Zijn werk kunnen niet los verkrijgbaar zijn van God zelf. Er is dus een wezenlijk 
verschil tussen een leven mét en een leven zónder God. 
 
Niet alleen in dit hoofdstuk, maar ook in andere passages beschrijft Paulus de ‘rol’ van de Heilige 
Geest in het leven van een gelovige en in de gemeente van Christus. 
 
2:10  De Geest openbaart de gelovigen de ‘geheimen’ van God (zie ook 2:12). 
 Wie de Geest niet heeft, begrijpt en gelooft niet de dingen die van God zijn (2:14). 
2:12 De Geest van God ontvang je; je kunt er niet over beschikken.  

Je ontvangt de Geest als je kind van God wordt (Rom.8). 
2:13  De Geest leert de gelovigen wat zij spreken zullen. 
2:15 Gelovigen kunnen zelfs geestelijke mensen zijn (3:1). 
6:19 De Geest woont in de gelovige; je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Zie ook 3:16. 
3:16 ook de gemeente als geheel is een tempel van de Heilige Geest. 
12:3  Door de Geest van God wordt duidelijk wie je dient. Paulus schept hier duidelijkheid in het 

oerwoud van gewoonten en uitingen waarmee de Korintiërs te maken hadden. 
 
Vers 4-11 
De genade van God blijft een onuitputtelijke bron (Rom.12:6). Gods genade beperkt zich niet alleen 
tot het betalen van onze schuld (Rom.3:24; Ef.2:5), maar de Heere blijft steeds genade aan ons 
uitdelen (Ef.1:2; Fil.4:23). Vanuit deze genade rust de Heere de gelovige ook toe om mee te kunnen 
bouwen aan Zijn koninkrijk. Anders gezegd: bij je redding komt de Heilige Geest in je wonen. Maar 
daarna zal Hij je ook bekwaam maken om het werk te kunnen doen wat God je te doen geeft 
(Ef.2:10). Er is dus werk aan de winkel. 
Het benadrukken van Gods persoonlijke liefde en aandacht voor ons, kan ons op het verkeerde been 
zetten, in die zin dat we het grote doel van Zijn koninkrijk uit het oog gaan verliezen. Het draait in 
Gods koninkrijk namelijk niet om ‘ik’, maar om het realiseren van Gods doel, waarbij Hij ons nodig 
heeft. Hij is de Meester en de gelovigen zijn de dienstknechten (Rom.12:1; Ef.6:6; 1Petr.4:2). 
 
Wie leeft door de Geest, is ook spreekbuis van de Geest, een kanaal waardoor de Geest het werk 
van God kan doen. De Geest wil ín ons, maar ook dóor ons Zijn werk doen. 
Er is verscheidenheid van genadegaven (charismaton), maar het is dezelfde Geest. Er is 
verscheidenheid van bedieningen (diakonon), en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van 
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werkingen (energematon), maar het is de zelfde God die alles (nl. de verscheidenheid van 
werkingen) in allen werkt. Met andere woorden: dit werk van de Geest zal altijd de eenheid van de 
gemeente bevorderen, in plaats van onder druk zetten. 
 
Er worden in vers 7-10 een aantal gaven opgesomd: woord van wijsheid, woord van kennis, geloof, 
genadegaven van genezing, werkingen van krachten, profetie, onderscheiding van geesten, allerlei 
talen (tongentaal), uitlegging van talen (zie hoofdstuk 14). 
 
Gaven worden gegeven door de Geest (vers 11) en zijn ‘niet afkomstig van onze eigen akker’. We 
moeten deze gaven ook niet verwarren met de vaardigheden die van nature (aanleg) hebt of die 
door training ontwikkeld zijn. Niet alles wat je goed kunt, is per definitie bruikbaar voor Gods 
koninkrijk. Soms is de reden hiervan dat het dingen zijn die je juist van een (afhankelijk) leven met 
God afhouden; maar veel vaker is dit zo omdat God in een bepaalde periode bepaalde gaven hard of 
minder hard nodig heeft in de gemeenschap (deel-gemeente) waarin de gelovige functioneert. 
 
Het ‘nut’ van dingen heeft binnen de eerste Korinthebrief betrekking op dat wat de gemeente 
opbouwt (1Kor.10:23; vgl. Ef.4:11-12). 
 
In Rom.12:6-8 worden ook zeven gaven genoemd: profetie, dienen, leren, vermanen, uitdelen, 
leiding geven, barmhartigheid. We hoeven de genoemde gaven in 1Kor.12 niet te zien als een strikte 
opsomming. Alleen al het feit dat in 1Kor.14:1 aan profetie een grotere waarde wordt toegekend, 
terwijl dit in het rijtje van 1Kor.12 niet zichtbaar is, onderstreept dit. 
 
Opvallend is dat Paulus steeds weer benadrukt dat dit alles het werk is van één en dezelfde Geest. 
Het is alsof hij aanvoelt dat rondom deze thematiek de eenheid gemakkelijk zoek raakt, zoals dat in 
onze tijd het geval is vanwege theologische meningsverschillen over hoe het nu precies zit met het 
werk van de Geest, of als mensen gaven gaan gebruiken om gelovigen als meer of minder 
‘geestelijk’ te kwalificeren. 
 
Het hebben en toepassen van geestelijke gaven is iets wat in de gemeente van Korinthe heel 
actueel is (1:7; 14:12). Maar tegelijk is er in deze gemeente veel onrust door de individuele 
vrijheden die mensen zich veroorloven. De eenheid komt in gevaar. Niet voor niets volgt hoofdstuk 
13 op hoofdstuk 12 (13:1-3). 
 
Gaven zijn er niet om ze persoonlijk te koesteren en er een bepaalde geestelijke status aan te 
verlenen. Christenen met gaven zijn instrumenten in handen van God, waardoor Hij in een 
gemeente of gebied Zijn werk wil doen. Gelovigen zijn de handen, de voeten, de mond, de armen, 
etc. van God. 
Een pas ontstane gemeente in China heeft wellicht behoefte aan de gaven van onderwijs. Een 
gemeente die veel geconfronteerd wordt met gebrokenheid en verdriet, heeft op dat moment meer 
behoefte aan gaven op pastoraal gebied. Een gemeente in Afrika, waar boze geestelijke machten 
tastbare realiteit zijn, heeft behoefte aan gaven van onderscheiding van geesten en gaven van 
bevrijding van boze geesten. In gebieden waar bijna geen Bijbels zijn is dringend behoefte aan het 
profetisch spreken van God. Gemeenten die in een zendingsgebied staan (ver weg of dichtbij) 
hebben mensen nodig met de gave van getuigen. In gemeenten die ten onder gaan aan de tijdgeest 
van democratie zijn gaven van leiderschap nodig. 
 
De behoefte aan ofwel noodzaak van bepaalde gaven in een gemeente of gebied kan verschuiven, 
naar gelang ook de situatie in een gemeente of gebied verschuift. Een voorbeeld hiervan is dat in 
een gemeente waar een stuk geestelijke groei doorgemaakt is (mede door gaven van onderwijs en 
leiderschap), als vanzelf de behoefte komt om iets te gaan betekenen voor de omgeving, waarvoor 
dus gaven van getuigenis en pastoraat nodig zijn. 
De Heere gaat door. Hij wil gelovigen gebruiken in Zijn dienst. Tijden en situaties veranderen. Zijn 
wij zo goed op God afgestemd om te kunnen verstaan wat Hij op een bepaald moment van ons 
vraagt? Kunnen we ons blijmoedig toeleggen op een nieuwe gave indien God ons die geeft? Zo ja, 
dan zijn we bruikbare instrumenten in Zijn handen. 
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De gemeente als lichaam van Christus 
 
In het vervolg van hoofdstuk 12 werkt Paulus nog een aantal zaken verder uit. 
 
Eén lichaam met vele ledematen 
Het menselijk lichaam wordt hier gebruikt als beeld voor de gemeente. Met het ‘lichaam van 
Christus’ wordt in 1Kor.12:27 bedoeld dat de gemeente op aarde de taak van Jezus Christus 
voortzet; het accent ligt hierbij op de relatie tussen de gelovigen onderling. De functies van het 
hoofd worden hier ook in de beeldspraak meegenomen. Christus is in deze beeldspraak dus niet het 
Hoofd, zoals dat in de brieven aan Efeze en Kolosse – waar de gemeente ook het lichaam van 
Christus genoemd wordt – wel het geval is (Ef.4:16; Kol.2:19). In die brieven wordt meer de nadruk 
gelegd op de relatie tussen Christus en de gelovigen. Christus is het Hoofd van het lichaam en de 
gelovigen hebben alles in-Hem. 
Wat betreft de onderlinge samenhang tussen de gelovigen, legt 1Kor.12 de nadruk op de Geest, 
maar in de brieven aan Efeze en Kolosse wordt het accent op Christus gelegd. 
Beide zienswijzen sluiten elkaar niet uit, maar benadrukken wel allebei een ander aspect van het 
christen-zijn. Verklaring hiervoor is de verder gaande openbaring binnen de brieven van Paulus, ook 
wel de bekendmaking van het geheimenis genoemd (Ef.3; Kol.1:26-27). 
 
De wijze waarop Paulus het beeld van het lichaam in 1Kor.12 uitwerkt, geeft vermoedelijk aan waar 
het in de gemeente van Korinthe aan schortte. Paulus benadrukt het volgende: 
- Alle leden hebben een functie. Overbodige (waardeloze) leden bestaan niet. Iedereen kan 

ingeschakeld worden. 
- Als een lid ontbreekt of niet naar behoren functioneert, merken de andere leden dat en wordt 

daardoor ook hun functioneren beïnvloed. 
- Geen plaats voor hoogmoed. Het ene lid is niet belangrijker dan het andere. 
- Wat wel belangrijk is dat ieder zijn of haar werk doet op de plek waar hij of zij gesteld is. 
 
Geen enkele gelovige kan onafhankelijk opereren van de andere gelovigen. Iemand die de gave van 
leiderschap heeft, kan weinig uitrichten als hij geen mensen om zich heen heeft die de plannen 
kunnen uitvoeren. Een gemeente waarin alleen mensen met de gave van getuigen zouden zitten, 
zou vastlopen omdat de nieuwe gelovigen geen verdiepend onderwijs zouden krijgen. Een gemeente 
waarin alle gaven gebruikt zouden worden binnen de diensten (onderwijs, muziek), zou niet 
beantwoorden aan haar doel om ook gericht te zijn op de buitenwereld. 
 
Hoe weet je wat jouw gave is? Hoewel een gave niet persé de kwaliteit hoeft te zijn die je als mens 
al hebt (iets wat je goed kunt en wat je ook graag doet), is het ook bij een gave vaak zo dat het iets 
is waar je hart naar uit gaat. Het is een verlangen wat God in je geeft om iets te doen in Zijn 
gemeente. Vaak gaat dit samen met de bereidheid om hier tijd in te steken, ook tijd om jezelf in 
deze gave te bekwamen. Uitgaande van het feit dat ook de andere gemeenteleden door de Geest 
geleid worden, is het belangrijk dat ook anderen de gave in jou herkennen, je stimuleren om hierin 
verder te gaan en je de ruimte daarvoor geven. Hiermee is niet gezegd dat er bij het uitoefenen van 
je gave geen moeilijkheden komen kijken. De Geest is niet de enige die invloed wil uitoefenen. God 
heeft mensen nodig op plekken waar het ‘er toe doet’. Daar waar Hij gaat werken komt ook een 
stuk strijd op gang. Paulus is hiervan het levende voorbeeld (vb. Hand.18:1-18). In deze context kun 
je strijd zien als bevestiging dat het werk wat je doet goed is. 
 
Orde in verscheidenheid 
Tot aan 1Kor.12:27 wordt benadrukt dat iedere gelovige zijn of haar gaven van God heeft ontvangen 
en dat iedereen zo op zijn of haar eigen plaats mee kan bouwen aan de gemeente. 
 
Paulus gaat in vers 28 een stapje verder, door ook een ordening aan te geven: apostelen, profeten, 
leraars, krachten, genadegaven van genezing, hulpbetoningen, besturingen, allerlei talen. Vers 29. 
Niet allen kunnen apostel, profeet, leraar of iets anders zijn. 
 
Het lijkt net alsof het uitdelen van allerlei gaven gebeurt met een zekere willekeur, maar dat God 
bij de gaven die in vers 28 genoemd worden duidelijk een lijn aangeeft. Het woord ‘aangesteld’ 
(etheto) in vers 28 komt echter ook al voor in vers 18. Vers 18 bouwt voort op vers 11, waar 
duidelijk wordt dat God de gaven toedeelt zoals Hij wil. God geeft ieder lid een plaats, de plaats 
waarop Hij iemand wil gebruiken. In lijn hiermee wijst God ook de gaven van vers 28 aan mensen 
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toe. Het ligt niet in de lijn van 1Kor.12 om te stellen dat God dit doet omdat de gaven van vers 28 
belangrijker zijn dan andere, maar dat Hij deze ordening geeft vanwege de manier hoe mensen 
ermee omgaan. Niet van alle gaven (cq. taken) kunnen er evenveel zijn in een gemeente. Een 
gemeente met drie leraars en dertig pastoraal werkers kan prima functioneren, maar als we deze 
getallen omwisselen krijgen we een heel andere – en wellicht niet zo’n vruchtbare – situatie. 
 
In Ef.4:11 wordt ook een dergelijke opsomming gegeven: sommigen zijn apostelen, anderen 
profeten, evangelisten, herders en leraars, met als gezamenlijk doel de heiligen toe te rusten tot 
dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Een opvallend verschil met de opsomming 
van 1Kor.12 is dat in Efeze 4 nog veel meer de rangorde benadrukt wordt. 
 
• ten eerste apostelen 
• ten tweede profeten 
• ten derde leraars 
• vervolgens krachten 
• vervolgens genadegaven van genezing, hulpbetoningen, besturingen, allerlei talen. 
 
Het is de vraag of we deze ordening kunnen vertalen in een getalsverhouding, in de zin dat het 
aantal mensen met die gave – lineair of exponentieel – toeneemt naarmate ze ‘lager’ in de rangorde 
staan. Je zou dan een soort piramidestructuur krijgen. 1Kor.14 echter ‘gooit dit plaatje door de 
war’. De gelovigen van Korinthe worden daar opgeroepen om vooral te streven naar de gave van 
profetie (14:1-5). 

 
We kunnen uit vers 29-30 wél afleiden dat het niet zo kan zijn dat alle mensen de zelfde gaven 
hebben. Een dergelijk ‘lichaam’ zou niet kunnen functioneren. Als gelovigen vleselijk (1Kor.3:1-3) 
met deze dingen omgaan, kan het mooie ‘systeem van de gaven’ verworden tot een hang naar 
macht; een run om de meest invloedrijke plaatsen. Wat een verwarring en onrust geeft dat in een 
gemeente! Paulus sluit zijn onderwijs over het gemeenteleven in 1Kor.14:26-40 niet voor niets af 
met een appél voor orde in de gemeente.  
Gelukkig is het de Geest zelf die de gaven uitdeelt en verdeelt. Het enige wat wij heel goed moeten 
doen, is luisteren naar Zijn aanwijzingen. 
 
Een uitnemender weg 
‘IJver dan naar de beste (meizona = grootste, hoogste) gaven, en ik wijs u een weg die nog 
uitnemender (huperbolen = bij uitstek, er bovenuit gaand) is.’ (SV) 
Vers 31 is een conclusie die volgt op de verzen ervoor. In lijn met wat er staat in 14:1-2 kan het niet 
anders of Paulus bedoelt hier dat de gelovigen moeten streven naar de gaven die in vers 28 als 
eerste genoemd worden: apostelen, profeten… 
 
Bij het woord apostelen denken we allereerst aan de twaalf apostelen (Matth.10:2; Luk.6:13; 
Hand.1:26). Zij hadden van Jezus de autorisatie gekregen voor het initiëren van de christelijke 
gemeente. Daarnaast kennen we ook Paulus als 13e apostel (1Kor.1:1). Hij is de ‘apostel der 
heidenen’. Het woord apostel wordt in het NT ook gebruikt als ‘afgevaardigde’ of voor rondreizende 
predikers (2Kor.11:13; Op.2:2). Zo wordt Barnabas ook apostel genoemd in Hand.14:14. Zowel de 
apostelen in de strikte zin van het woord als die in ruimere zin waren wegbereiders van het 
getuigenis, pioniers. Dit kan dan wel een ‘hoge’ taak zijn, maar het is vaak ook een eenzame taak. 
In hoofdstuk 14 pleit Paulus voor de gave van de profetie. De gave van profetie ‘bouwt de gemeente 
op (14:4), terwijl de gave van talen (glossalie) meer tot opbouw van de gelovige zelf is. Profeten 
verstaan het woord van de Heere en geven het met gezag door aan de gemeente. Niet altijd de 
makkelijkste taak overigens… 
 
Vrij vertaald doet Paulus dus in vers 31 een pleidooi om te streven naar die gaven die de groei 
(kwantitatief) en gezondheid (kwalitatief) van de gemeente het meest bevorderen. Hoe ‘lager’ we 
in de rij gaven afdalen (vers 28), hoe meer de gaven intern gericht worden. 

 
Maar hoe kun je daar naar ‘streven’ als we eerst hebben gelezen dat gaven ons gegeven worden 
(12:11)? Het woord ‘streven’ is in onze cultuur gekoppeld aan ‘door inspanning een bepaalde 
prestatie leveren’. We moeten inderdaad oppassen voor een vleselijk streven. 
Zoals er in 14:1 staat dat we moeten ‘jagen naar liefde’, mogen we ook ‘ijveren’, ons uitstrekken 
naar de beste gaven, de gaven waarmee Gods koninkrijk het meest gediend wordt. Laat de opbouw 
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van Gods koninkrijk je verlangen zijn en spreek dat verlangen uit naar God toe. Vraag Hem om je zo 
toe te rusten dat je Hem maximaal kunt dienen. Streef zo naar de hoogste gaven. 
 
Wat is die uitnemender weg die Paulus ons wijst? Het is de weg van 1Kor.13, de weg van de liefde. 
Liefde zal nooit vergaan, maar van profetie, talen en kennis kan dat niet gezegd worden (13:8). Een 
indrukwekkende opsomming van gaven zonder liefde is een hoop gerammel (13:1-3). Zonder liefde 
is er geen sprake van gemeente-opbouw (12:25; 13:4-7). Liefde is de zuurstof voor alle activiteiten. 
Liefde is de bron, maar ook het doel (Ef.4:15-16). Jaag naar de liefde en ijvert naar de beste 
geestelijke gaven (14:1). Het woordgebruik benadrukt de ernst van de opdracht. 
 
Het functioneren van gaven in onze gemeenten 
Waarom zien we het functioneren van gaven in veel gemeenten doorgaans zo weinig terug? 
• Men is bang voor wanorde. 1Kor.14:26 sluit echter niet uit dat een dienst waarin meer mensen 

spreken ordelijk kan zijn. 
• Men is – niet zonder reden – bang voor geestelijke misleiding. Er is inderdaad veel kaf onder het 

koren op het gebied van geestelijke uitingen. Een mijding van alles wat maar van dien aard is, is 
echter ook niet de oplossing; het sluit veel zaken uit die waardevol zijn voor het functioneren 
van Gods gemeente. Bovendien maken we het wel erg gemakkelijk voor de duivel om zo 
geestelijke invloed in onze gemeenten uit te oefenen, als er bijvoorbeeld toch niet getoetst 
wordt. 1Thess.5:19-20 is in dit verband veelzeggend! 

• Veel predikanten en kerkenraden moeten wennen aan het idee dat gemeenteleden steeds 
‘mondiger’ en betrokken worden. Veel gemeenteleden volgen cursussen, bijvoorbeeld op het 
gebied van pastoraat en willen daar ook wat mee doen in hun gemeente. Generaties lang liet 
het doorsnee gemeentelid kerkzaken over aan de kerkenraad. Het één werkte het ander in de 
hand. Zo ontstond in bepaalde gevallen alleenheerschappij van de predikanten en kerkenraden. 
Dienaars werden soms heersers. 

 
De Bijbel leert ons dat ‘mensen in het ambt’ (het woord zelf komt niet in de Bijbel voor) niet 
moeten heersen, maar dienen. 
1Tim.5:17 - Ouderlingen regeren (proestotes = leiding geven), maar heersen niet. 
1Tim.3:2 - Opziener (episkopon = wachter, iemand die toeziet of alles goed gaat) 
1Tim.3:8 - Diakenen (diakonos = dienaar) 
Daarnaast spreekt de Bijbel ook over ‘oudsten’ (Tit.1:5-6). Het begrip ‘oudste’ als 
overtreffende trap van ‘oudere’ wijst allereerst op iemand van een hogere leeftijd (vader van 
gelovige kinderen), maar wordt binnen de christelijke gemeente vaak gekozen vanwege de 
geestelijke leeftijd. Onder oudsten moeten wij de opzieners verstaan (Tit.1:7). 

 
• De ambtelijke gaven (pastoraat, onderwijs geven, leiding geven) zijn binnen de christelijke kerk 

steeds meer verheven boven de andere gaven. In 1Korinthe 12 leren we dat er zeker sprake is 
van een ordening van gaven, maar eveneens zien we dat alle gaven samen tot opbouw zijn van 
de gemeente; niet alleen bepaalde gaven. 

•  
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Als ik de liefde niet had, dan was ik niets 
Bijbelstudie 5 

 
Bijbelgedeelte 
 
Bespreken: 13:1-13 
 
Kerntekst (13:2) 
‘Al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en 
al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik 
niets.’ 
 
Het werkboekje 
 
Intro 
Wie is er niet op zoek naar echte liefde…? Zelfs de meest succesvolle mensen op aarde kunnen niet 
zonder. Liefde is niet inwisselbaar voor geld en macht. Geen wonder dat liefde een populair thema 
is in onze gesprekken, boeken, muziek en films. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat er ook een 
chronisch tekort aan liefde is. Wat gaat er veel mis in relaties, juist op het gebied van de liefde. 
Wat is er veel ik-gerichtheid in deze wereld en dat helaas niet alleen bij niet-christenen. Wie van 
ons gaat er vrij uit? Jezus voorzegde het al dat de liefde steeds meer zal verkillen (Matth.24:12) 
naarmate de tijd van Zijn wederkomst dichterbij komt. Is liefde dus een illusie; iets onbereikbaars? 
Zeker niet! In deze bijbelstudie gaan we op zoek naar echte liefde en ontdekken we ook de bron 
waar we die liefde kunnen ontvangen, om haar vervolgens weer te kunnen doorgeven. 
 
Vragen voor je persoonlijke voorbereiding 
 

Dit vind ik heel mooi! Vs. 

Hoe moet je dit zien? Vs. 

Dit begrijp ik niet Vs. 

Wat vinden anderen hiervan? Vs. 

Dit lijkt me erg belangrijk Vs. 

 
1. Wat is jouw omschrijving van liefde? 
2. Waarom is liefde het belangrijkste voor een christen en in de gemeente? 
3. Probeer de betekenis van vers 8-13 eens in eigen woorden weer te geven. 
4. Is het de bedoeling van dit gedeelte dat je er voortaan naar streeft om zo liefdevol met anderen 

om te gaan, of is het echt mogelijk om zo te leven? En als dat laatste waar is, wat is dan het 
geheim? 

5. ‘Niet dat wat mensen doen, maar de bron van waaruit ze het doen is bepalend.’ Reageer eens. 
6. Welke omschrijvingen van de liefde (vers 4-7) confronteren je met je houding tot nog toe? 
7. Welke dingen staan bij jou het liefhebben van anderen in de weg? 
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Tips voor introductie en begeleiding 
 
All you need is love 
Verzamel een aantal artikelen, songteksten, 
filmcovers, etc. waarin het thema liefde naar voren 
komt zoals dat in deze tijd doorgaans gebeurt. 
Maak hiervan bijvoorbeeld een collage. 
Ga aan de hand van deze informatie met de 
deelnemers in gesprek over wat ‘men’ 
tegenwoordig onder liefde verstaat en wat volgens 
hen dan ‘echte liefde’ is. Wat is het verschil? 
 
Buitenkant en binnenkant 
‘We hebben het vandaag over het hart (symbool 
voor liefde) en jouw hart.’ 
Lees samen 1 Samuël 16:7. ‘De mens ziet aan wat 
voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan.’ 
In dit gedeelte wordt heel duidelijk de vinger 
gelegd bij de ‘buitenkant’ en ‘binnenkant’ van 
iemands leven. Aan de buitenkant kan het er 
allemaal heel indrukwekkend uit zien, maar van 
binnen kan het meest essentiële – de liefde – 
ontbreken en daarmee is ook alles gezegd over de 
buitenkant. Het gaat in dit gedeelte niet zozeer om 
de (goede) dingen die je doet, maar om de manier 
waarop je het doet; over je motieven. Je kunt een 
gesprek hierover bijvoorbeeld op gang brengen 
door iedere deelnemer een silhouet van een mens 
te geven (stevig A4-formaat) en hen daarop voor 
zichzelf (aan de voorzijde en de achterzijde) laten opschrijven wat ze aan de buitenkant laten zien 
en hoe het van binnen zit. Niet zo’n makkelijke opdracht, maar wel een goede opstap om verder te 
praten over je motieven en de bron van waaruit je dingen doet. Al zouden de bevindingen niet 
gedeeld worden in de groep, dan is het nog waardevol i.v.m. een stukje bewustwording. 
 
De praktijk 
Het is prachtig om aan de hand van dit bijbelgedeelte over liefde te praten. Maar liefde is een 
werkwoord. Liefde is het beste te zien in daden. Zorg er dus voor dat de praktijk in het gesprek niet 
te weinig aan bod komt. 
Een mooie illustratie hiervan vind je in Efeze 5:1-2 en verder. Eerst wordt er een definitie gegeven 
van liefde met twee belangrijke criteria (de kruisvorm: volledig gericht op de naaste en volledig 
gericht op Gods eer) en daarna worden het goede en verkeerde gedrag concreet benoemd. Als je de 
zonden goed bestudeert, ontdek je dat ze steeds een uiting zijn van anti-liefde. Zonde is ik-gericht 
en ook niet tot lof van God. Alles wat daarentegen gebeurt uit liefde, is dat wél. 
 
Liefde of Liefde? 
De kenmerken van liefde die genoemd worden in vers 4-7 zijn in eerste instantie van toepassing op 
de omgang van broeders en zusters in het geloof. Het gaat om liefde in de gemeente. 
Ook als je echter praat over liefde tussen een jongen en een meisje, tussen een man en vrouw, kun 
je deze items gebruiken. Mocht je over deze vorm van liefde in gesprek komen, dan kun je dit 
onderwijs er ook gewoon bij pakken. Ook in dit proces is het zo nodig dat de geliefden leren hoe ze 
dienend (op de ander gericht) met elkaar moeten omgaan. 
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Mijn voorbereiding op de bijbelstudie en het gesprek 
 
1. Persoonlijke les 
Waar werd ik in het bijzonder bij bepaald toen ik dit gedeelte bestudeerde? 
 
 
 
 
 
 
 
2. Opletten 
Wat wil of moet ik tijdens het gesprek in de gaten houden (bij mezelf, bij de deelnemers)?  
 
 
 
 
 
 
 
3. Introductie 
Op welke manier ‘sla ik een brug’ tussen dit thema en de belevingswereld van de deelnemers? 
 
 
 
 
 
 
 
4. Inhoud en gespreksverloop 
Op welke manier ga ik het gesprek vorm geven? Wat wil ik absoluut bespreken? 
 
 
 
 
 
 
 
5. Delen 
Welk voorbeeld uit mijn eigen leven (of dat van anderen) kan ik hierbij aanhalen? 
 
 
 
 
 
 
 
6. Gesprekspunten 
Welke onderwerpen kunnen aan de hand van dit gedeelte ter sprake komen? 
 
 
 
 
 
 
 
7. Gebedspunten 
Voor welke dingen kunnen we aan het begin en aan het einde specifiek bidden? 
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Schriftgedeelte 
 
Om te bespreken (13:1-13) 
13:1 Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan 
zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden. 
2 En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, 
en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was 
ik niets. 
3 En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn 
lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. 
 
4 De liefde is geduldig, 
   zij is vriendelijk, 
   de liefde is niet jaloers, 
   de liefde pronkt niet, 
   zij doet niet gewichtig, 
5 zij handelt niet ongepast, 
   zij zoekt niet haar eigen belang, 
   zij wordt niet verbitterd, 
   zij denkt geen kwaad, 
6 zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, 
   maar verheugt zich over de waarheid, 
7 zij bedekt alle dingen, 
   zij gelooft alle dingen, 
   zij hoopt alle dingen, 
   zij verdraagt alle dingen. 
 
8 De liefde vergaat nooit. 
   Wat dan profetieën betreft, 
   zij zullen tenietgedaan worden, 
   wat talen betreft, zij zullen ophouden, 
   wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden. 
9 Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, 
10 maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, 
   zal wat ten dele is, tenietgedaan worden. 
11 Toen ik een kind was, 
   sprak ik als een kind, 
   dacht ik als een kind, 
   overlegde ik als een kind, 
   maar nu ik een man geworden ben, 
   heb ik het kinderlijke tenietgedaan. 
12 Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, 
   maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. 
   Nu ken ik ten dele, 
   maar dan zal ik kennen, 
   zoals ik zelf gekend ben. 
13 En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, 
   maar de meeste van deze is de liefde. 
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Informatie 
 
Vers 1-3 
Paulus wijdt dit hoofdstuk aan de liefde. Het is niet meer dan logisch dat Paulus voor dit thema zo 
veel ruimte maakt in deze brief. De liefde kwam in de gemeente van Korinthe op verschillende 
manieren in het gedrang. 
• Door onenigheid.  
• Door zonde.  
• Door kennis > nemen van vrijheid en belang van de ander uit het oog verliezen. 
 
Paulus brengt het thema ‘liefde’ ter sprake in relatie tot de dingen die herkenbaar zijn voor het 
gemeenteleven in Korinthe. Paulus heeft er op meerdere plekken in zijn brief blijk van gegeven dat 
hij op de hoogte is van alles wat de christenen in Korinthe ‘bereikt’ hebben (o.a. 1:4-7). Nadat hij 
uitvoerig uiteengezet heeft wat er desondanks allemaal mis is in de gemeente, gaat hij het ‘recept’ 
beschrijven voor een goed gemeenteleven: de liefde. Je kunt pas beseffen hoe belangrijk de liefde 
is, als je hebt gezien wat er mis gaat als het er niet is. 
 
Al zou ik alles hebben en doen wat ‘hoog scoort’ binnen het gemeente leven (het spreken van 
allerlei geestelijke talen, profetische gaven, kennis, geloof, mededeelzaamheid en opoffering), 
maar ik zou geen liefde hebben, dan zou het allemaal geen zin hebben. Dit geeft aan hoe we naar 
onszelf en naar andere uitingen in de gemeente moeten kijken. We laten onszelf te vaak zand in de 
ogen strooien door dingen die imponeren en die geestelijk lijken. Als de liefde ontbreekt, is echter 
alles wat op zich waardevol en opbouwend kan zijn, niets waard. 
 
Mooi is de plek waar Paulus dit hoofdstuk inlast; tussen hoofdstuk 12 en 14. In hoofdstuk 12 worden 
de gaven beschreven waardoor de gemeente wordt opgebouwd. In hoofdstuk 14 benadrukt Paulus 
het belang van de gave van profetie (14:1) en corrigeert hij de praktijk rondom de gave van het 
spreken in ‘tongen’. De liefde bouwt immers op (8:10 en laat geen ruimte voor manifestaties ten 
koste van het getuigenis (hoofdstuk 14). Liefde is Hét bewijs voor buitenstaanders dat men een 
discipel is van Jezus zelf ‘(Joh.13:35). 
Liefde moet het hele proces in de gemeente reguleren. Als de liefde de grondhouding is van ieder 
gemeentelid, zal men de dingen ook in de juiste proporties zien. 
 
Vers 4-7 
Het belang van liefde zal na het voorgaande duidelijk zijn, maar hoe wordt het in de praktijk 
zichtbaar? Paulus maakt het duidelijk aan de hand van 14 kenmerken. 
 

De liefde is geduldig. 
De liefde is vriendelijk / vol goedheid. 
De liefde is niet jaloers / niet afgunstig. 
De liefde pronkt niet / heeft geen ijdel vertoon 
De liefde doet niet gewichtig / is niet zelfgenoegzaam. 
De liefde handelt niet ongepast / is niet grof. 
De liefde zoekt niet haar eigen belang. 
De liefde wordt niet verbitterd / blijft niet boos. 
De liefde denkt geen kwaad / rekent het kwade niet aan. 
De liefde verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. 
De liefde bedekt alle dingen / verdraagt alles. 
De liefde gelooft alle dingen. 
De liefde hoopt alle dingen, 
De liefde verdraagt alle dingen / is volhardend. 

 
De liefde waar Paulus hier over spreekt, is de agapé-liefde. Dit is de liefde die volledig gericht is op 
de ander. Dit is de liefde die Jezus Christus heeft uitgeleefd (Ef.5:1-2). 
We kunnen deze opsomming dus ook lezen als een beschrijving van Jezus Christus. Hoofdstuk 13 
geeft ons één van de meest uitvoerige (naast 1:30) getuigenissen over Jezus Christus, de Heere van 
de gemeente. 
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Wie van ons gaat vrij uit als we deze criteria van liefde lezen voor het leven van een gelovige? 
Niemand toch! Evenwel is de bron van deze liefde rijkelijk beschikbaar voor allen die hun 
vertrouwen op de Heere Jezus stellen. Hij is ons geworden wijsheid van God, rechtvaardiging, 
heiliging en verlossing (1:30). Wat een wonder dat Hij ook deze liefde aan ons wil schenken en in 
ons leven tot bloei wil brengen! Laten we hier niet alleen om bidden, maar ook voor danken. 
 
Vers 8-13 
De liefde zal nooit verdwijnen en teniet gedaan worden. Dat in tegenstelling tot profetieën, 
geestelijke talen en kennis. 
Ons kennen en profeteren schieten nu tekort, maar als het volmaakte gekomen zal zijn, zal dat 
onvolkomene verdwenen zijn. 
Het is te vergelijken met een kind, die de dingen op een kinderlijke manier benadert, maar dat niet 
meer doet als hij volwassen geworden is. Het verschil tussen nu en straks is te vergelijken met het 
kijken in een spiegel (die waren toen van gepolijst metaal en gaven een wazig beeld) en het zien 
van elkaar in de volle werkelijkheid. Het is te vergelijken met het verschil tussen de onvolledige 
kennis van nu en de volledige kennis van straks. 
 
De grote vraag bij dit alles is, waar Paulus op doelt. Welke tijd heeft hij voor ogen als hij over 
straks spreekt? De meest gangbare uitleg stelt dat Paulus met de volmaakte situatie doelt op de tijd 
dat de gelovigen bij Christus in de hemel zijn. In dit geval zou de liefde dus ook in de hemelse 
heerlijkheid blijven bestaan (13:8). 
Een andere uitleg stelt dat Paulus hier doelt op de tijd die zou aanbreken in aansluiting op de 
Handelingentijd, waarin het volle geheimenis (Kol.1:26) van Christus in de gemeente geopenbaard 
zou worden. Kenmerkend hiervoor is dat de gelovige in Christus volmaakt is en in Hem ook de 
waarheid zal leren kennen (Kol.1:28-2:10; Ef.4:13). Dat zou dan tevens een verschuiving verklaren 
van de gaven in de gemeente, zoals we die lezen in Ef.4:11 (vergelijk met 1Kor.12 en Rom.12). NB. 
Een verdere uitwerking van Efeze 4 is te vinden in de bijbelstudiereader van het Gezinskamp 2010. 
 
Hoe het ook zij: geloof, hoop en liefde zullen blijven. Dat in tegenstelling tot zaken die voorbij 
zullen gaan (13:8). Geloof, hoop en liefde zijn de blijvende elementen in een christelijke 
gemeente. Alle drie zijn ze onmisbaar. 
• Geloof, omdat het zonder geloof onmogelijk is om God te behagen (Hebr.11:6). Geloof is de 

weg waarop wij Gods koninkrijk binnen gaan (Joh.3:36; Rom.5:1). 
• Het nieuwe leven brengt een hoop of verwachting met zich mee (Tit.2:13). 
• En de liefde is de rode draad die geloof en hoop verbindt. De liefde geeft richting bij het leven 

in geloof, met het oog op de verschijning van Christus. De liefde is het richtsnoer voor al die 
gelovigen en groepen van gelovigen, met al die gewoonten en neigingen die afbreuk doen aan 
Gods wil. 
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De dood overwonnen 
Bijbelstudie 6 

 
Bijbelgedeelten 
 
Bespreken: 15:20-28 en 51-58 
 
Kerntekst (15:55) 
‘Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?’ 
 
Het werkboekje 
 
Intro 
Het is alweer de laatste hele dag op het kamp. De laatste bijbelstudie met elkaar… De laatste keer 
kampvuur… Het zal niet de laatste keer in je leven zijn dat je iets voor het laatst meemaakt of 
doet. Die lange rij van ‘laatste keren’ wordt in principe afgesloten met de laatste dag van je leven, 
de dag dat je sterft. ‘De dood heeft het laatste woord’; zo zeggen we dat doorgaans. Dit is niet de 
meest fijne gedachte om op dit moment bij stil te staan. Het is ook maar de vraag of de dood echt 
het laatste woord heeft. In deze bijbelstudie ontdekken we dat Jezus Christus niet alleen macht 
heeft over het leven, maar ook over de dood. Hij zal eens de dood overwinnen en wegdoen. Niet 
het dichte graf, maar het open graf heeft het laatste woord. Als Christus zal verschijnen, zal 
iedereen opstaan en voor eeuwig verder leven op de plek waar ook de koning van je leven zal zijn. 
De beslissing waar dat zal zijn, valt tijdens je leven. Alle reden dus om nu je nog leeft de goede 
prioriteiten te stellen en je voor te bereiden op het eeuwige vervolg op je aardse leven. 
Nú lijkt de dood nog het laatste woord te hebben. Maar het is een kwestie van tijd dat dit anders 
zál worden. Het bewijs hiervan heeft Jezus Christus geleverd, toen Hij opstond uit de dood. Zijn 
opstanding is de voorbode en absolute zekerheid van dé opstanding. Als Hij de koning van je leven 
is, mag je vol blijdschap uitzien naar de dag dat Hij zal terugkomen, om tot in eeuwigheid volmaakt 
met Hem te kunnen leven. 
 
Vragen voor je persoonlijke voorbereiding 
 

Dit vind ik heel mooi! Vs. 

Hoe moet je dit zien? Vs. 

Dit begrijp ik niet Vs. 

Wat vinden anderen hiervan? Vs. 

Dit lijkt me erg belangrijk Vs. 

 
1. Christus wordt de Eersteling genoemd. Wat wordt daarmee bedoeld? 
2. Waarom is de opstanding van de doden zo belangrijk? 
3. Lukt het je om de informatie die je hier krijgt aangereikt in volgorde weer te geven? Wat 

gebeurt er eerst en wat daarna…? 
4. Welke informatie mis je in dit verhaal? 
5. Wat is de betekenis van vers 55-57? 
6. ‘Nu jaagt de dood geen angst meer aan…!’ Dat schreef de dichter van een paaslied. Wat komt er 

in jou op als je aan de dood denkt? 
7. Hoe leef jij toe naar de wederkomst van de Heere? 
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Tips voor introductie en begeleiding 
 
Overlijdensbericht 
Laat als intro een overlijdensbericht (eventueel een uitvergrote kopie) zien waarin heel duidelijk 
verwoord wordt dat iemand ‘In de Heere ontslapen is’. Ga aan de hand van de advertentie met de 
deelnemers in gesprek over hun hoop voor dit leven en het hiernamaals en over hoe ze tegen het 
vooruitzicht van de dood aan kijken. 
 
Hoe zal het gaan? 
In 1 Korinthe 15 vinden we informatie over de ‘laatste dingen’. Je kunt als intro een gesprek houden 
over hoe men tegen de toekomstige dingen aankijkt. Hoe zal het gaan? Wat weet je er al van? Waar 
heb je vragen over? Vervolgens buig je het gesprek naar het onderwerp toe en vertel je dat Paulus 
zich hier focust op de opstanding van de gelovigen als Christus wederkomt. 
 

 
 
Stof 
Breng als intro de volgende tekst in (Genesis 3:19): ‘In het zweet uws aanschijns zult gij brood 
eten, totdat gij tot de aarde  wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en  
gij zult tot stof wederkeren.’ Praat samen even over deze realiteit door en leg vervolgens de 
koppeling naar de hoop die in 1 Korinthe 15 beschreven wordt als we Christus mogen kennen. 
 
Realiteit 
Voor de ene deelnemer kan de ervaring rondom de dood veel dichter bij staan dan bij de ander, 
door wat hij of zij heeft meegemaakt rondom het overlijden van geliefden en anderen om hen 
heen. In een vertrouwelijke sfeer kan het een verdieping geven in de gesprekken als deelnemers 
hiervan iets willen delen. Bied hier ruimte voor. 
Mensen kunnen vanwege rouwverwerking met grote vragen of heftige gevoelens blijven rondlopen. 
Probeer er daarom ook naast de bijbelstudie voor hen te zijn, als een luisterend oor en om ook 
samen te bidden. 
 
De laatste bijeenkomst 
Houd aan het einde wat ruimte om terug te kijken op deze week en de dingen samen te vatten die 
je echt geraakt hebben en / of waarvan je weet dat je daarmee aan de slag moet. Help de doelen 
praktisch en realistisch te maken. Wellicht is er de mogelijkheid om in het natraject hierin iets voor 
elkaar te betekenen. Benoem ook wat je hierin zelf kunt betekenen voor de deelnemers. 
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Mijn voorbereiding op de bijbelstudie en het gesprek 
 
1. Persoonlijke les 
Waar werd ik in het bijzonder bij bepaald toen ik dit gedeelte bestudeerde? 
 
 
 
 
 
 
 
2. Opletten 
Wat wil of moet ik tijdens het gesprek in de gaten houden (bij mezelf, bij de deelnemers)?  
 
 
 
 
 
 
 
3. Introductie 
Op welke manier ‘sla ik een brug’ tussen dit thema en de belevingswereld van de deelnemers? 
 
 
 
 
 
 
 
4. Inhoud en gespreksverloop 
Op welke manier ga ik het gesprek vorm geven? Wat wil ik absoluut bespreken? 
 
 
 
 
 
 
 
5. Delen 
Welk voorbeeld uit mijn eigen leven (of dat van anderen) kan ik hierbij aanhalen? 
 
 
 
 
 
 
 
6. Gesprekspunten 
Welke onderwerpen kunnen aan de hand van dit gedeelte ter sprake komen? 
 
 
 
 
 
 
 
7. Gebedspunten 
Voor welke dingen kunnen we aan het begin en aan het einde specifiek bidden? 
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Schriftgedeelten 
 
Om te bespreken (15:20-28 en 51-58) 
15:20 Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die 
ontslapen zijn. 
21 Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. 
22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 
23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn 
komst. 
24 Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, 
wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. 
25 Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. 
26 De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. 
27 Immers, alle dingen heeft Hij aan Zijn voeten onderworpen. Wanneer Hij echter zegt dat aan 
Hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat Hij Die Zelf alles aan Hem onderworpen 
heeft, hiervan is uitgezonderd. 
28 En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen 
aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. 
 
15:50 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en 
de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. 
51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen 
veranderd worden, 
52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken 
en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd 
worden. 
53 Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich 
met onsterfelijkheid bekleden. 
54 En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke 
zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: 
De dood is verslonden tot overwinning. 
55 Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? 
56 De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. 
57 Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. 
58 Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk 
van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere. 
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Informatie 
 
Last but not least geeft Paulus aan het einde van zijn brief onderwijs over de opstanding der doden 
en de laatste dingen. Het nadenken over de dingen die zullen gebeuren rondom de wederkomst van 
Christus is niet iets wat in een ‘achterafhoekje’ van de Bijbel thuis hoort. Dat zagen we al in 1 
Korinthe 3, waar Paulus ook over de wederkomst van Christus schrijft. 
 
De opstanding der doden 
Paulus bouwt zijn onderwijs over de laatste dingen op vanuit het thema ‘de opstanding der doden’. 
Hij steekt hier – zoals ook bij de andere thema’s in de brief het geval is – op in vanwege de situatie 
in de gemeente van Korinthe. In deze gemeente, waar veel misstanden en dwalingen heersten, 
waren mensen die er aan twijfelden dat gestorvenen eens zouden opstaan (12). Mogelijke oorzaken 
van deze mening waren het mysticisme en anderzijds een vleselijke levenswandel. Kenmerkend 
voor het mysticisme is de onderwaardering van het lichaam. De dood van het lichaam was een 
bevrijding van de ziel, een forse stap dichterbij God en men kon zich niet voorstellen dat God later 
weer wat met al die lichamen zou gaan doen. Ook zij die wel christen waren, maar daarin heel 
vleselijk bleven, konden weinig met de opstanding. Het denken daaraan ontnam hen een heel stuk 
plezier om gedachteloos te doen wat je wilde doen. 
 
Paulus laat zien dat als je aan de feiten rondom de opstanding der doden komt, je daarmee de hele 
grond onder het christelijke geloof wegbreekt. Onze opstanding is allereerst onlosmakelijk 
verbonden met de opstanding van Jezus Christus zelf. Paulus toont aan dat Jezus Christus echt is 
opgestaan (vers 5-8). In vers 12-19 laat hij vervolgens zien wat de gevolgen zijn van het loslaten van 
de opstanding: het heeft verstrekkende gevolgen voor de prediking van het evangelie, de 
geloofwaardigheid van het getuigenis, de totstandkoming en opbouw van het persoonlijke geloof en 
de bevrijding van de verslavende macht van de zonde. 
 
De opsomming van de consequenties van het loslaten van de opstanding (12-19) wordt gekenmerkt 
door het woord ‘indien’. Zes keer wordt het in deze verzen genoemd. Stel dat dit waar zou zijn, 
dan… De eerste woorden van vers 20, ‘Maar nu…’, zijn een verademing! Men kan tornen aan de 
waarheid van de opstanding, maar in werkelijkheid kan er niets afgedaan worden aan dit feit. 
Ondanks alle schade die er ontstaat als mensen gaan dwalen in de leer, mogen we leven met de 
wetenschap dat Gods woorden en daden onwankelbaar zijn.  
 
Hoe het dan wél zit met de opstanding, lezen we in vers 20-28. 
 
Vers 20 
Het feit dat Christus is opgewekt is al bekend vanuit de voorgaande verzen (5-8 en 12-19). Christus 
wordt hier de Eersteling genoemd van allen die ontslapen zijn. In vers 21-22 wordt nog een keer op 
een rij gezet wat de waarheid is m.b.t. de opstanding. In vers 23 gaat Paulus in op het feit dat 
Christus de Eersteling is. 
 
Vers 21-22 
Vers 22 maakt duidelijk dat mensen worden opgewekt omdat Christus opgewekt is. Hierin zit in 
ieder geval voor gelovigen de les dat zij ook in de opstanding van hun lichaam gelijk worden aan 
Christus. Hun eenwording met Christus (Rom.6:5) heeft ook betrekking op de opstanding van hun 
lichaam. 
De les van vers 22 geldt echter ook mensen in het algemeen. In vers 21-22 wordt namelijk een 
vergelijking gemaakt tussen Adam en Christus. Alle mensen hebben vanwege Adam te maken met de 
dood. Zo geldt ook voor alle mensen dat ze vanwege Christus te maken krijgen met de opstanding 
uit de doden. De verzen 35-51 bevestigen dit. In de onsterfelijkheid en onverderfelijkheid van ons 
lichaam zullen alle mensen op Christus lijken. Paulus gaat híer niet in op het feit wáar men met dat 
onsterfelijke lichaam in eeuwigheid zal zijn. Hij spitst dit onderwijs in het vervolg van dit hoofdstuk 
toe op gelovigen. 
 
Vers 23 
Christus wordt hier en in vers 20 de Eersteling genoemd. Dit woord wordt in de Bijbel ook gebruikt 
voor de eerste aren van de oogst. De eerste aren waren (en zijn vandaag de dag nog) de hoopvolle 
aankondiging van de rest van de oogst. Ook in vers 36-38 gebruikt Paulus het beeld van het graan. 
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Christus is niet de enige die is opgestaan en zal opstaan uit de doden, maar de Eerste en dankzij 
Hem hebben ook alle gelovigen de zekerheid dat zij eens lichamelijk zullen opstaan uit de dood. 
 
Vers 23 brengt niet alleen de zekerheid van de opstanding ter sprake, maar ook de volgorde waarin 
de dingen zullen plaatsvinden. Christus, de Eersteling, zal eerst opstaan uit de doden. Dit geweldige 
feit herdenken wij nog steeds met Pasen. Na Hem zullen zij die van Christus zijn (de gelovigen) 
opstaan bij Zijn ‘komst’. Al die eeuwen die zich tussen de opstanding van Christus en die van de 
gelovigen bevinden worden hier niet in beeld gebracht. Het gaat Paulus er hier om dat de volgorde 
waarin de dingen zullen plaatsvinden duidelijk is.. 
 
De gelovigen zullen opstaan bij de ‘komst’ (parousia = lett. ‘aanwezigheid’) van Christus. Het woord 
‘parousia’ wordt ook wel vertaald met ‘toekomst’ (Matth.24:3; 1Thess.2:19; 3:13; 4:15; 2Thess.2:8; 
1Joh. 2:28). Het woordje ‘komst’ kan het beeld oproepen dat alle dingen rondom de wederkomst en 
opstanding zullen gebeuren bij de nederdaling van Christus op aarde. Dit hoofdstuk onderstreept 
echter dat de parousia van de Christus niet een kort moment of een eenmalige gebeurtenis behelst, 
maar een periode: Christus zal komen en aanwezig zijn op de aarde en gedurende Zijn aanwezigheid 
zullen volgens 1Kor.15 in ieder geval de gelovige doden opstaan. 
 
Vers 24 
Na de opstanding van de gelovigen zal het einde zijn, zegt de tekst. Opvallend is dat er niet over de 
opstanding van de anderen (ongelovigen) gesproken wordt. Paulus focust in dit hoofdstuk alleen in 
op de toekomst van de groep die hij met ‘wij’ aanspreekt. 
 
Vóordat het einde zal zijn, maar ná de opstanding van de gelovigen zal er in ieder geval nog het een 
en ander plaatsvinden. In vers 24 worden dit alles al samengevat: het einde zal komen als Christus 
het koninkrijk aan Zijn Vader zal hebben overgegeven en als Hij alle heerschappij, macht en kracht 
teniet gedaan zal hebben. Deze zaken worden uitgewerkt in de verzen 24-28. Opvallend is dat 
Paulus in die verzen, in vergelijking met vers 24, deze zaken in omgekeerde volgorde ter sprake 
brengt. Vers 25-28 geven een chronologische weergave van wat er zal gebeuren, terwijl de 
opsomming in vers 24 achterstevoren is. In vers 24 wordt gekeken vanaf het einde en dan is de 
volgorde inderdaad zoals die er staat. In vers 25-28 legt Paulus uit (‘want’) hoe het vanaf de 
opstanding der doden zal gaan. 
 
Vers 25-27 
Christus, de Opgestane, zal blijven heersen totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten gelegd zal 
hebben, inclusief de dood, die de laatste vijand genoemd wordt. Het onder Zijn voeten brengen van 
álle vijanden is een teken van overwinning. Christus is nu al overwinnaar, maar Hij zal Zijn 
overwinning ook in het openbaar tonen. Paulus citeert hier Psalm 110, een psalm met een messiaans 
vooruitzicht, die ons er aan herinnert welke geweldige dingen er nog rondom Christus in vervulling 
zullen gaan. 
 
Vers 27-28 
Het feit dat alles aan Christus onderworpen zal zijn, geldt niet Zijn eigen Vader, die Hem Zijn 
macht gegeven heeft. Uiteindelijk zal Christus alles waarboven Hij staat, teruggeven aan de Vader, 
opdat God alles en in allen zal zijn. Deze laatste verzen geven ons stof tot nadenken, vertrouwd als 
we zijn met het spreken over de drie-eenheid van God. God is drie-enig, drie-in-een, onder meer 
ten dienste van het verlossingswerk. God is tegelijk ook éen (Jac.2:19). Aan het einde verdwijnt het 
accent van de drie-eenheid. God is dan alles en in allen. 
 
Vers 50-52 
Vers 51 is een reactie op de uitspraak in vers 50 dat ‘vlees en bloed Gods koninkrijk niet kunnen 
beërven’. In vers 35-50 wordt namelijk uitgelegd dat het lichaam wat mensen zullen krijgen bij de 
opstanding (bij de parousia van Christus) van een andere hoedanigheid is dan het lichaam wat ze nu 
hebben terwijl ze leven. Nu zijn er aardse lichamen (van aardse hoedanigheid) en dan zullen er 
alleen maar hemelse lichamen zijn (van hemelse hoedanigheid, wat de onverderfelijkheid betreft). 
De toenmalige lezers van de brief leefden echter in de verwachting dat zij de parousia van de Heere 
Jezus zouden meemaken zonder dat ze al gestorven waren. Gezien de tijd (bedeling) waarin zij 
leefden, was deze verwachting reëel. We komen deze verwachting op vele plaatsen tegen in de 
brieven die tijdens de Handelingen-periode geschreven zijn. Zie als voorbeeld de twee 
Thessalonicenzenbrieven. 
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Als de lichamen in de parousia dan niet meer van een aardse hoedanigheid zouden zijn, hoe zou bij 
hen dan de omschakeling van het lichaam plaatsvinden? In vers 52 legt Paulus uit dat alle levenden 
‘in een punt des tijds’ veranderd zullen worden. Let op: het begrip ‘punt des tijds’ (of ‘oogwenk’) 
slaat op de tijdsduur van de verandering en dus niet op de tijdsduur van de parousia. Er wordt nog 
wel eens gedacht dat bij de wederkomst van Christus alles in een oogwenk zal plaatsvinden, maar 
deze gedachte wordt beslist niet ondersteund door alles wat er in de Bijbel over de laatste dingen 
geschreven wordt. 
 
Vers 53-54 
In deze verzen grijpt Paulus terug op wat hij in de verzen 35-50 heeft uitgewerkt over de omzetting 
van sterfelijke lichamen naar onsterfelijke. Dan wordt waar wat Jesaja al profeteerde in hoofdstuk 
25:8, dat zelfs de dood overwonnen is.  
 
Vers 55-58 
En omdat ook de dood niet het laatste woord heeft, besluit Paulus zijn verhaal met de triomfkreet: 
‘Dood waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?’. De zonde zal, als prikkel van de dood, er 
altijd weer voor zorgen dat de dood kan blijven voortbestaan. De dood is immers het gevolg op de 
zonde (Rom.6:23). De kracht achter de zonde is de wet, omdat de wet steeds zal blijven signaleren 
wat niet naar Gods wil is. We kunnen spreken van zonde, omdat Gods wet er is (Rom.7:8). Het is 
alsof de zonde door de wet wordt uitgedaagd om zich verder te manifesteren. 
 
Wet, zonde en dood zijn een krachtig driemanschap die ons bij tijden zouden doen geloven dat de 
hoop die verbonden is met het leven in Christus een illusie is. Niets is echter minder waar, want 
door Jezus Christus mogen we totale overwinning verwachten en iedere gelovige mag zich hierom 
verblijden. Tot de laatste vijand toe – de dood – zullen we het met Christus ervaren dat Hij het 
laatste woord heeft. En daarom is er ook alle reden om standvastig en onwankelbaar te blijven en 
om overvloedig te zijn in het werk van de Heere, wetende dat onze inspanning niet tevergeefs is in 
de Heere. In het kader van dit hoofdstuk betekent dit dat gelovigen niet alleen in dit leven, maar 
ook daarna met Christus verbonden zullen zijn en blijven. Hij is ons geworden wijsheid van God, 
rechtvaardiging, heiliging en verlossing. En dat zal Hij ook afmaken, tot in zijn toekomst toe. 
Halleluja! 
 
De opstanding van de overige doden 
Zoals gezegd, beschrijft Paulus in dit hoofdstuk niet wanneer de overige (ongelovige) doden zullen 
opstaan. In 1Thess.4, waar hij ook gelovigen onderwijst over de wederkomst van Christus, doet hij 
dit ook niet. Wie hier meer over wil weten, kan bijvoorbeeld verder lezen in Openbaringen 19, waar 
ook de parousia van Jezus Christus en de laatste dingen beschreven worden. Wat Paulus in 1Kor.15 
met name wil aantonen is dat er tussen de opstanding van Christus en die van de doden een direct 
verband bestaat. Hij onderstreept dit door tegen de gelovigen te zeggen dat zij levend gemaakt 
zullen worden bij de parousia van Christus, in de periode dat het Koningsschap van Christus 
volmaakt wekelijkheid zal worden. Verder concentreert Paulus zich op de thematiek van het 
onsterfelijk worden van sterfelijke lichamen. 
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