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1 Korinthe 1: 10-31 

 

Korinthe was de hoofdstad van Achaje, het zuidelijke deel van Griekenland. Er was veel handel omdat 

het aan de zee lag.  

Veel steden ontstaan door een koppeling met hun omgeving. In Griekenland meestal omdat het bij een 

bepaalde berg ligt. Hier de Akropolis, waar de bekende tempel op staat. Beneden vind je nu allerlei 

kramen met dingen over de Akropolis. Ook toen was dat al zo, alles rondom de god Aphrodite zoals 

offerbeeldjes, poedertje, zalfjes, tempeltjes enz. En ook 1000 gratis prostitués zorgden voor veel 

perversiteit.  

Tijdens de 2e zendingsreis is de gemeente in Korinthe is ontstaan. De brief ging rap van start, zonder 

inleiding. Hoofdstuk 1 is de samenvatting van de komende hoofdstukken.  

 

Paulus gaat nu meteen een groot thema meteen behandelen:  

 

Verdeeldheid in de gemeente 
10Maar ik roep u ertoe op (=ik vermaan u), broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u 
allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u (als gevolg van de eensgezindheid) 
* geen scheuringen zijn, maar  
* dat u hecht aaneengesmeed bent,  
* één van denken en één van gevoelen. 
 
Jezus brengt eenheid door Zijn bloed, daarom zegt Paulus ‘door de Naam van onze Heere Jezus 
Christus’. 
‘Eén van denken en gevoelen’ betekent niet dat je hetzelfde moet denken en voelen, maar dat de 
eenheid zit in de naam van Christus. En in Hem is veel vrijheid. In :12 staat dat er meerdere namen 
waren. We zijn aaneen gesmeden. De gemeente wordt samengevoegd tot iets nieuws.  

 
11Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloë, dat er ruzies onder 
u zijn. 
 
Chloë is een briefschrijfster die Paulus heeft ingelicht.  Met ‘huisgenoten’ worden alle volwassenen 
bedoeld in een huis, dus ook de slaven horen daarbij.  

Ook is Paulus zelf in de gemeente geweest. Ook Timotheüs en Silas waren tijdens een rondreis langs de 
gemeente van Korinthe geweest.  

Hij weet dus dat er wat aan de had is in de gemeente. Ook heeft hij aangevuldeinformatie gekregen van 
(1 Kor. 1:16:17) Stefanas, Crispus en Gajus. 
Wat is er aan de hand: 
12Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas (is Petrus zoals wij die 
kennen), en ík van Christus. 

 
Er is dus een Griekse groep en een Joodse groep. Het gaat hier om Joodse traditie. Veel Joden lopen een 
leider, een rabbi, achterna. Die rabbi’s hebben hun eigen tradities en kleding, zoals bv een dikke 
bontmuts.  
Paulus deed dat zelf eerst ook. Hij was opgevoed aan de voeten van Gamaliël in de school van Gamaliël.  
Er werden in de gemeente mensen neergezet als rabbi’s, namelijk ‘rabbi Paulus’ of ‘rabbi Apollos’, ‘rabbi 
Kefas’. Apollos was ook een gezaghebbende rabbijn die tot geloof gekomen was, een Messiasbelijdende 
Jood, zie hand 18:24. 
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Mensen gingen groeperingen maken. Ze volgden één van de ‘rabbi’s’.  
Ook waren er mensen die zeiden: ‘En ik ben van Christus.’ Dit lijkt positief, maar deze groepering trok 
zich van niets en niemand aan. Het is te vergelijken met mensen die niet naar een kerk willen.  
Maar Christus heeft ons ook aan elkaar gegeven en Hij heeft ook herders, leraars en apostelen 
aangesteld. Jezus wil dat wij ook omgaan met andere Christenen. 
 
Dan zegt Paulus heel kritisch:  
13Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt? 
14Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus (was het hoofd van de synagoge) en Gajus 
(=Justus, de buurman van de synagoge),15zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn naam gedoopt 
heb.16Ik heb echter ook nog het huisgezin van Stefanas gedoopt. Verder weet ik niet of ik nog iemand 
anders gedoopt heb. 
17Want 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. 
 
Wie heeft jou heil gebracht? Is er een rabbi voor jou gekruisigd?  
Het maakt niet uit, wie er doopt. Als er maar een gelovige doopt. Er staat niet dat er een afgestudeerde 
dominee of rabbi moet dopen.  
De bediening van Paulus was de evangelieverkondiging en niet zo veel mogelijk dopelingen scoren. 
Binnen het Baptisme was dat in de jaren ‘70/’80 nog wel belangrijk bij bepaalde gemeenten. Het 
evangelie verkondigen en dopen werd gedaan, maar ‘En leer hen onderhouden, al wat ik u geboden 
heb’ werd dan weggelaten. Daar kwamen grote brokken van. Geloven is een ruim begrip. Zelfs Satan 
gelooft in God, maar hij volgt Jezus niet, dat is wel een verschil.  
‘Niet iedereen die Here Here zegt, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan.’ Zegt Jezus zelf al. Het 
gaat om navolging, doen wat Jezus zegt. 
In Exodus wordt Israël bevrijd en als zij het bloed van het lam aan de deurpost smeren, worden ze 
vrijgemaakt van zonde, ongerechtigheid en de dood. De engel des doods ging dan hun deur voorbij. 
Uiteindelijk gaat het volk mee door de rode zee, een teken van de doop. Dan moeten ze 40 jaar lang in 
de woestijn de geboden van de Here leren onderhouden. God laat iedere keer weer zien dat Hij erbij is, 
bv. doordat hun schoenen niet versleten, door het manna ed. 
Juist Israël is het grote voorbeeld van ‘Leer hen onderhouden al wat ik u geboden heb.’ 
Ook wij mogen na onze bekering en doop struikelen, vallen, weer opstaan en leren om van Hem 
afhankelijk te zijn. Je hebt wat gezegd bij jouw doop en je hebt wat gezegd met jouw belijdenis. Wat heb 
je ermee gedaan en wat doe je ermee? 
Het evangelie wordt aangenomen door geloof en brengt wedergeboorte; met Hem opstaan en een 
nieuw leven beginnen en wandelen in Zijn wegen.  
 
Paulus maakt dan een draai. Het lijkt of hij in :17 naar een nieuw thema gaat, maar dat is niet waar. Hij 
gaat na de Joodse groep naar de tweede groep die een bedreiging voor de eenheid vormen, de Grieken.  

De wijsheid van de wereld en van God – Deze titel hoort hier niet in de Bijbel. Het stukje loopt gewoon 
door. 

De Grieken waren filosofisch ingesteld. Alles ging over wat je ergens bij voelde of dacht. 
Op de Areopagus in Athene had Paulus daar het summum van meegemaakt. Daar verzamelden de 
wijsgeren van de Grieken zich. Paulus kwam daar, zie Handelingen 17, en greep het beeld van de 
onbekende god en daar sprak Paulus o.a. over de opstanding. Ze vonden het onzin. Wat je niet kon zien 
bestond net. Ook Nietzsche zei dat. Onze schoolboeken zijn daarmee gevuld, met o.a. de evolutieleer, 
het 
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19e -eeuwse verlichtingsdenken. Dat verlichte denken was geworteld in de ideeën van Griekse 
wijsgeren. 
Ook vandaag is dat nog actueel. Ook wij worden voor gek verklaard als wij zeggen te geloven in de Jezus. 
In :18 behandelt hij dit: 
‘18Want 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 Griekse denken raakt hier ook het Joodse denken. Dat God een Zoon heeft, geloofden ze wel. Maar 
als je dan een godenzoon hebt die zijn leven aflegt, klopte dat totaal niet met hun denken. Een 
godenzoon moest krachtig zijn, iemand die overwinning brengt. De Joden dachten dat Jezus hen kwam 
bevrijden van de Romeinen. 
Waarom zou je iemand volgen die doodging aan een kruis op zijn 33e?, dachten ze. Maar voor ons, die 
behouden worden, is het een kracht van God, want Hij stond weer op! Die opstandingskracht brengt 
vernieuwing en leven. 
Dan haal hij een citaat uit Jesaja 29:14 ‘19Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen 
verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen.’ Dit staat ook in Mattheus 
11:25 Jezus haalde daar ook deze woorden aan. Christus bewijst zichzelf als de vervulling van het OT. 
 
Dat komt er een soort tussenconclusie: 
20Waar is de wijze? (de Griekse wijsgeren) Waar de schriftgeleerde? (de Joodse groep) Waar de 
redetwister van deze wereld? (Data waren ze beide.) Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas 
gemaakt?  
Paulus stelt de vraag of het geloof alleen door kennis kunt vinden. Nee: ‘21Want 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.’ 
Er staat niet ‘hen die alles begrijpen’ of ‘hen die nooit twijfels hebben’, of ‘hen die gescoord hebben in 
het leven’ of ‘hen die kunnen lezen en schrijven’ (zo’n 90-95 % kon niet lezen of schrijven) maar er staat 
‘voor hen die geloven’! En dat is voor iedereen weggelegd.  
Dan een tussendoorvers: ‘22Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid een 
beredenering, een bewijs/uitleg, laat mij als God zijn zodat ik weet hoe het zit);23wij echter prediken 
Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok (psalm 118)  en voor de Grieken een dwaasheid.’ 
Deze ‘dwaasheid’ is juist het fundament van het geloof.  
 
De Joden wisten van de komst van de Messias. Ze waren ook op zoek naar wie de Messias zou kunnen 

zijn. Als iemand de Messias zou zijn, zou dat met een groot teken uit de hemel kenbaar worden. Dat zit en 

zat in de Messiasverwachting. Maar Jezus zei in Matt. 16: 1-4 

‘1En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken, en zij 

vroegen Hem of Hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien. (een teken van zijn 

Messiasschap) 2Maar Hij antwoordde en zei tegen hen:  

Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood 3en 's morgens: 

Vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars! De aanblik van de 

lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden 

niet onderscheiden? 
4Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar hun zal geen teken gegeven 

worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij verliet hen en ging weg.’ 

Het teken van Jona is hij die 3 dagen in het graf heeft gelegen en na 3 dagen weer opstaat. Dat 

gaat om Jezus zelf.  

Hoeveel mensen vragen tegenwoordig ook om een bewijs? Ik wil wel geloven, maar dan moet 

God mij eerst een teken geven.  
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Het grootste teken is dat God zijn Zoon heeft gegeven. Welk teken wil je dan nog hebben? 

Wat gaat daarboven uit? 

 
Dan bevestigt Paulus het weer: 

‘24Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God 
en de wijsheid van God.  
25Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen.’ 
Paulus laat zien dat de eenheid van de gemeente ligt in de gekruisigde Christus. 
 
Wat is de uitwerking van de gekruisigde Christus? 
‘26Let namelijk op uw roeping, broeders: er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel 
machtigen, niet veel aanzienlijken. (Dat klopt, in de gemeente van Korinthe waren maar weinig mensen 
die konden lezen of schrijven.)  
 
Dan komen er vier kernwoorden van de gemeente van Korinthe: 
27Maar 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. 
28En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat 
iets is teniet te doen,29opdat geen vlees voor Hem zou roemen.’ 
Dwaas, zwak, onaanzienlijk en veracht kenmerkte de gemeente. Zo kwamen ze binnen in deze 
gemeente. Maar God ziet hen anders. Ook wij denken soms zo over onszelf. Ook Jezus werd zo gezien, 
zie Jesaja 53. Hij schetst de gekruisigde Christus, een Joodse profetie.  
 
Wat niets is wordt wel gebruikt. Als iemand niet kon lezen of schrijven of nog het merkteken van het 
slaafzijn droeg, kon hij wel oudste worden van een gemeente. De gemeente van Christus bestaat niet uit 
perfecte mensen, maar mensen die begrepen hebben dat Gods genade genoeg is.  
Als je de liefde niet hebt, heb je het niet begrepen in de gemeenten, zegt 1 Korinthe 13. 
 
Dan klinken er weer vier woorden, maar wel vier totaal andere woorden: 
‘30Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, 
heiliging en verlossing,31opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de 
Heere.’ 
 

Deze vier woorden zijn het tegenovergestelde! Met als doel: wie roemt, laat hij roemen in de Heere! 

 


