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1 Korinthe 1:1-9 

 
1’Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God, en van onze broeder Sostenes. 
 
 2 Aan de gemeente van God in Korinthe, geheiligd door Christus Jezus, aan hen die zijn geroepen om 
zijn heiligen te zijn, en aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, 
bij hen en bij ons. 3Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. 
 
4Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. 5 
Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis 6bewijst dat het 
getuigenis over Christus bij u verankerd is, 7en hierdoor ontbreekt het u terwijl u op de komst van onze 
Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de Geest. 8 

Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van 
onze Heer Jezus Christus.  
9God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.’ 

 

In Handelingen 18 zie je waar de gemeente Korinthe start. We zitten in de tweede zendingsreis van 

Paulus.  

Paulus ging uit Athene weg en ging naar Korinthe, waar nog geen gemeente was. Daarvoor was hij in 

Berea, Tessalici en Klein Azië, dat is het gebied rondom Turkije en Efeze. Hij heeft een soort boog 

gemaakt. 

 

Handelingen 18:1-16 

Claudius was een Romeinse keizer. Hij heeft de Joden weggejaagd in het jaar 48 uit Rome. De brief is 

dus geschreven na 48. Er zijn dus Joodse vluchtelingen in Rome. 

Paulus logeerde bij Aquila en Priscilla.  

 

Paulus was helemaal klaar met de Joden vanwege hun taalgebruik tegen Paulus. Hij ging logeren bij 

Titius Justus, een gelovige buurman van de synagoge. Crispus, een leider van de synagoge, kwam 

toen tot geloof, zie Handelingen 18. In Handelingen 18:8 zie je dat hierdoor veel Korinthiërs tot 

geloof komen en dat daar de gemeente Korinthe ontstaat. 

God zegt tegen Paulus in een visioen dat hij door moet gaan met preken en dat Hij hem zal 

beschermen.  Paulus bleef toen 1 ½ jaar in Korinthe. Korinthe was een grote stad met 700.000 

inwoners. Dat is net zo groot als het Rotterdam van nu. 

De gemeente Tessalonici was net iets ouder. 

 

De berg van Aphrodite is een belangrijke berg. Aphrodite, de god van de liefde, werd vereerd. 

 

Paulus heeft 4 zendingsreizen gemaakt, eigenlijk 3 ½. 

1. Van Antiochië naar Cyprus naar Lystra, Derbe 

2.  Van Jeruzalem, waar Jacobus oudste is (Hand. 15). Hij was daar vanwege een grote kerkvergadering. 

Daar werd uitgevochten wat de wet/vrijheid was, wat de Joden of heidenen moeten doen. Het 

apostelijk event, een gemeentevergadering.  

Toen ging hij noordwaarts via Damascus, via het huidige Libanon naar Turkije, weer naar Antiochië, 

Tarsus, Derbe, lystra Ikonium, weer naar Antiochië. Paulus onderhoudt zijn gemeentes dus.  
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Via Noord-Turkije naar Troas. Dat ligt aan de westkant van Turkije. Daar krijgt hij het visioen waarin 

werd gezegd: ‘Kom over en help’. Hij staat aan de zee en moet naar het huidige Turkije, naar 

Neapolus. 

Daarna ging hij naar Filippi, Tessalonica,  Appelonia, Amfipolis, Pela en Berea. Tessalonica en Berea 

was zo’n 40 km. 

Dan over de zee naar het zuiden naar Athene en Korinthe. Korinthe ligt op het snijvlak van het 

noordelijke (Macedonië) en zuidelijke deel, Achaje. Korinthe was de hoofdstad van Achaje. Daarna 

gaat hij naar Efeze. Van daaruit schrijft hij ook een aantal brieven. 

Vervolgens gaat hij naar Milete, via wat eilanden terug naar Cecerea Maritima. 

3. Dan krijg je de 3e zendingsreis. Hij gaat alle oude gemeentes weer langs, omdat hij de gemeente wil 

opbouwen.  

4. Vervolgens vanuit Ceacerea Maritima via Kreta, waar hij schipbreuk lijdt. Hij strandt op Malta en 

wordt in Rome gebracht. Dit staat in Handelingen. De reis kan hij niet afmaken. 

 

De grote stad Korinthe was verwoest door de Romeinen en in 44 v C. weer opgebouwd door de 

Romeinen, door Julius Caesar. Het ligt op een strategisch land. Het zuideiland en het noordeiland was 

verbonden met een smalle verbinding. In 1896 is dat die verbinding verbroken en is er een sleuf 

uitgegraven voor de schepen. 

 

De berg speelde een belangrijke rol. In Tessalonici was ook een berg, 

de Olympus. In Athene de berg waar de Acropolis stond. Al die 

steden lagen bij een berg. In het Griekse geloof woonden de goden 

op de bergen. Daar rommelde het soms ook, vanwege onweer, maar 

men dacht dat dat de goden waren. Bij de Olympische spelen werd 

het vuur ontstoken. Dit was een offer aan de goden om de goden gunstig te stemmen. Het ontsteken 

van het Olympisch vuur is dus eigenlijk een occulte handeling.  

De bergketen die bij Korinthe ligt wordt ook wel de Akro Korinthe genoemd. Op de bergen waren de 

goden de baas, op de Akro Korinthe was dat Aphrodite, de god van de liefde. Deze Aphrodite werd 

vereerd door de prostitutie. Het was het Las Vegas van die tijd. Het was een stad waar het draaide 

om gokken, geld en er liepen 1000 gratis prostituees rond. Veel zeelieden deden de stad aan, o.a. 

zeelieden die reisden van Egypte naar Korinthe. Deze prostituees waren kaal, net zoals de monniken 

ook een kale plek hadden op hun hoofd, want dan had je contact met God. Het hoogtepunt tijdens de 

seks was dan de goddelijke ervaring. 

 Als Paulus dan gaat spreken over de vrouw en hoofdbedekking, wordt daar wel wat in duidelijk. 

Vandaar dat Paulus dit ook noemde, juist in de gemeente van Korinthe. 

De vrouwenhandel was daar enorm, omdat er ook vrouwen overleden, zoals aan geslachtsziektes. Er 

werden daarom ook meisjes opgeleid voor de prostitutie. Dit werd als een eer beleefd, omdat het 

voor Aphrodite was.  

Dit is de context, waardoor Paulus als eerste naar de synagoge wil. De synagoge in Korinthe was een 

synagoge voor vluchtelingen, zoals die ook in Nederland ontstaan is. Aquila en Priscilla waren ook 

vluchtelingen.  

De synagoge van Amsterdam wordt ook wel de Portugese synagoge genoemd. In de tijd van de 

acquisitie waren Joden naar Nederland gekomen en hebben synagogen gebouwd. Het ging o.a. om 

Asjkenazische Joden.  
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Jeruzalem was het centrum en de diaspora, de verstrooiing van het volk, had nog niet 

plaatsgevonden, dus de verwoesting van de tempel ook niet. 

Paulus zocht altijd de gemeenschappen op waar hij eerder was geweest. In Filippi was er geen 

synagoge, daarom ging hij naar de wasplaats, waar de vrouwen zich ritueel reinigden. Daar 

ontmoette hij Joodse mensen en zo kwam hij daar Lydia de purperverkoopster tegen, die tot geloof 

kwam. 

 

De gemeente van Korinthe bestaat vooral uit heidenen; veel slaven, 90 % waren armen. Paulus heeft 

deze gemeente gesticht en is er 18 maanden geweest. In Handelingen 18 staat wie er na Paulus 

kwamen. Apollos was de opvolger. Hij kwam uit Efeze.  

 

‘Apostolische vaders’ is een interessant boekje om te lezen. 

Naast de Bijbelse boeken zijn er ook deuterocanonieke boeken en ook derderangs brieven. Dat zijn 

brieven die bewaard zijn door mensen die later de gemeente hebben geleid. Bv. Clemens was een 

apostolische kerkvader die een brief aan de gemeente Korinthe heeft geschreven in 95 n.C. Deze is 

bewaard gebleven. Die brief staat in het boekje ‘Apostolische vaders – 1’. 40 jaar later geschreven 

dan de Korinthebrief De Korinthebrief is in 54 n.C. geschreven en de tweede Korinthebrief 2 of 3 jaar 

later.  

De thematiek is het vervolg na 2 Korinthe, waar bv. wordt geschreven over afwezigheid van gezag 

van de Here, gerechtigheid en vrede. Verdeeldheid, afgunst ed is er nog steeds. 

Hoofdstuk 13, het hoofdstuk van de liefde, is het kernhoofdstuk. Het is een keiharde boodschap 

temidden van ruzie.  

Er zijn eigenlijk 3 Korinthebrieven, maar de eerste Korinthebrief is kwijt. In hoofdstuk 7:1 en 11 staat 

dat ook.  

 

Elke klassieke brief begon met: aan wie, van wie en een groet.  

Na een vriendelijk begin komt hij meteen met wat hij te zeggen heeft. Hij begint al met ‘Paulus, een 

geroepen apostel’. In hoofdstuk 9 wordt het apostel zijn van Paulus ter discussie gesteld en of hij echt 

de Here Jezus heeft gezien, want Petrus, Johannes en Jacobus hebben de Here Jezus zeker echt 

gezien. Hier zet hij meteen de toon, dat hij een geroepen apostel is. Jezus is aan hem verschenen op 

de weg naar Damascus. Ook is hij daar gedoopt.  

Sostenes, een broeder, wordt ook genoemd, net zoals in Handelingen 18:17, maar daar is het nog 

een ongelovige. We weten niet zeker of het om dezelfde Sostenes gaat. De gemeente kent hem in 

ieder geval wel. 

 

Hij zegt ook niet ‘aan de gemeente in Korinthe’, maar ‘aan de gemeente van God’. Ook daar maakt hij 

al iets duidelijk. Ook met ‘geheiligd in Christus Jezus’ zegt iets. Sommigen in de gemeente beweerden 

dat je heiliger werd als je meer deed of meer gaven van de geest had of in tongen kon spreken of 

profetieën kreeg. Hij zegt: ‘aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan 

ook, bij hen en bij ons.’ 

 
3Genade (in het Grieks ‘charis’) zij u en vrede (‘arijne’, afgeleid van ‘shalom’) van God, onze Vader, en 

van de Heer Jezus Christus. 

In de Griekse brieven wordt het woord ‘charijn’ gebruikt bij ‘Ik wens je vreugde (charijn) toe. Wij 

kennen dat nog een beetje van het woord ‘chagrijn’. Dat is het tegenovergestelde: ‘niet vreugdevol’. 
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Ook wenst Paulus de mensen vrede toe, dat betekent hier ‘vrede in alle opzichten’. Dit was niet 

gebruikelijk. 

Dan begint hij met iets positiefs. Hij is dankbaar voor de gemeente, omdat er gelovigen zijn, omdat 

hen genade gegeven is. Sommigen in de gemeente dachten dat je dingen moest verdienen.  

 

Dan komen er 3 verzen, waarin Paulus het hele evangelie achter elkaar zet.  

Hij zegt dat je niet hoeft te twijfelen over het geloof want het getuigenis van Christus is bevestigd in 

de gelovigen. Kijk maar om je heen, er zijn veel gaven van de Geest. 

Het tegenovergestelde is een gemeente waar de liefde niet heerst, als de liefde voor Christus 

verdwijnt, verdwijnt de kandelaar, als de kandelaar verdwijnt, verdwijnt de Geest, als de Geest 

verdwijnt, verdwijnt Christus en verschijnt de geest van de antichrist en dat is de geest van de 

opstandige mens.  

Als dan die mensen bij elkaar komen, staat de mens centraal. Het draait dan om wie ik ben, wat wij 

doen, dat we goede werken moeten doen, ook al zijn die op zich niet verkeerd; in Christus krijgen die 

werken een andere ‘kleur’. 

 

Paulus zegt hier het tegenovergestelde. Hij zegt trouwens niet dat de gemeente Korinthe zo’n 

gemeente is. We zien het wel in Openbaringen terug bij de 7 brieven aan de gemeenten. Bij een 

enkele gemeente staat Christus daar zelfs buiten de deur.  

We zijn rijk in Hem; in alle spreken en alle kennis. Maar goed ook dat niet ieder alle gaven heeft, 

aders zouden dat superchristenen zijn. Dan zou de focus naar die persoon gaan. Alleen Jezus bezit al 

die gaven. In de gemeente van Korinthe werden sommige mensen aanbeden, vooral als ze gaven 

hadden zoals het spreken in tongen en visioenen. Anderen deden er veel minder toe.  

Zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van de Here Jezus verwacht. 

Allemaal mogen we stukjes bewijs in ons leven hebben dat Gods geest in ons woont. Naar wie kijken 

wij op? Alles is dus in allen.  

 

Rondom de troon van het Lam is de Heilige Geest niet meer nodig, want dan zien we Hem en zijn we 

vervuld van Hem. Dan zullen we pas individueel vervuld zijn. Nu hebben we elkaar nodig en moeten 

we elkaar dienen. We kunnen niet tegen elkaar zeggen dat we elkaar niet nodig hebben (1d Kor. 12). 

Wij zijn samen als gelovigen het lichaam van Christus. 

Hierna gaat hij er dieper op in, in 16 hoofdstukken. God zal ons ook bevestigen tot het einde toe, 

staat in : 8 en 9, zodat wij onberispelijk kunnen zijn op de dag van Jezus Christus. Onberispelijk is niet 

zonder fouten, maar dat we geen oordeel hoeven te verwachten omdat Jezus ons gekocht en betaald 

heeft.  

 

Er waren mensen in de gemeente die zichzelf heel slecht voelden, wat kwam door de mensen die 

zichzelf zo geweldig vonden. Bijvoorbeeld omdat zij niet in tongen spraken of niet konden lezen of 

schrijven, wat 80 % van die gemeente niet kon. Maar deze mensen kregen ook gaven, zoals kunnen 

bidden, helpen, dienen of dat ze bepaalde dromen kregen.  

Wij zijn vaak ontrouw, maar God is getrouw, dat zie je aan de trouw aan zijn volk Israël, ook al waren 

ze nukkig en opstandig. Toch houdt Hij van hen, en ook van de wereld. Ook wij kunnen als gemeente 

nukkig en opstandig zijn. Toch houdt Hij van ons. Wat een troost! 

Wij zijn geroepen tot de gemeenschap van zijn zoon, Christus Jezus onze Here! Wij zijn geroepen en 

we hoeven alleen zijn genade te aanvaarden door geloof. Dan worden we pas echt rijk, in Hem!  

 


