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1 Korinthe 4 

 

In dit hoofdstuk komen weer dezelfde problemen naar voren als in de vorige hoofdstukken: 

• Door het menselijk, Griekse denken lijkt de gemeente opgebouwd te worden.  

• Ook het volgen van rabbi’s door de Joodse mensen komen we hier weer tegen. Ze liepen leraren 

achterna in plaats van Jezus. Leraren horen dienend te zijn en te wijzen op Christus.  

Na het beeld van de akker en het beeld van een bouwwerk, komt in het komende hoofdstuk nog een 

derde beeld naar voren: het beeld van een huishouding. 

 

Paulus komt met nog steviger taal. De gemeente van Korinthe was nogal nukkig. 

In hoofdstuk 3 waarschuwde Paulus de gemeente voor verdeeldheid. Er waren mensen die zichzelf 

belangrijker, meer vonden dan de andere mensen, maar iedereen is een dienaar van God en God geeft 

loon. 

Er wordt gebouwd op Christus, het fundament, maar er moet wel kostbaar gebouwd worden met de 

gaven die ieder heeft gekregen.  

 

In de Romeinse tijd waren de huishoudens groot. Men leefde soms met meerdere gezinnen in één huis. 

Sommige rijke mensen hadden ook mensen in dienst. Er waren beheerders. Soms was er een compound 

en een hek. Op de compound stonden dan ook verblijven voor familieleden, slaven, de huishouding, de 

tuinmannen enz.  

De gemeente wordt gezien als het bouwwerk van de Here, gebouwd op het fundament van Christus.  

 

Dienaren van Christus 
41’Laat ieder mens ons (de leiders va de gemeente) zó beschouwen, namelijk als dienaren van 
Christus en beheerders van de geheimenissen van God.’ (Dus niet als de baas of eigenaar.) 
Dit doet denken aan het verhaal over de talenten, Mattheüs 25, waarbij de heer des huizes op reis 
ging naar een ver land. Hij liet het gezag van het huis over aan zijn dienaren. Ieder kreeg een 
bepaald aantal talenten in zijn handen. Tot hij terug kwam, moesten ze daar handel mee drijven. 
Als hij terug zou zijn, moesten ze verantwoording afleggen over wat ze met de talenten hadden 
gedaan. Totdat de heer des huizes terugkwam, waren ze beheerders. 
 
Jezus is naar de hemel gegaan om het huis klaar te maken. Tot de tijd dat Jezus terugkomt, wordt 
aan de gemeente de geheimenissen van Christus gegeven.  
De koning vertrouwde zelfs de kostbaarste dingen toe. Niet alleen de kamers, maar ook het geld. 
Beheren is wat anders dan heersen; we zijn dienaren. Dat is wat Paulus hier duidelijk wil maken. 
Dat is juist een nederige houding.  
 
2’En verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn.’ 
Betrouwbare mensen moeten de gemeente beheren. Beheer gaat tot in alle ‘hoeken en gaten’ van 
de gemeente. Iedereen moet dus bij zijn taak betrouwbaar zijn. Het gaat niet over zo maar iets. 
Het gaat over de geheimenissen van God.  
Efeze 3:3 ‘dat Hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft (zoals ik eerder in het 
kort geschreven heb)’ 
Het geheimenis is het evangelie van Christus en alles wat erbij hoort. De gemeenten wordt het 
evangelie van Christus toevertrouwd. Het wordt ons in beheer gegeven.  
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Paulus is op het moment van schrijven niet in Korinthe, maar in Efeze. Hij maakt daar in Efeze 
verschrikkelijke dingen mee. Hij werd geslagen en voor de leeuwen gegooid, uitgescholden en met 
vuisten geslagen. Dat zegt hij later ook in vers 11 en 12. 
Je proeft als het ware het spreekwoord: ‘Als de kat van huis is dansen de muizen op tafel.’ Ze 
maakten er een potje van, toen Paulus weg was. Hij wordt zo boos op het eind omdat hij ze had 
opgevoed als een vader. Zo praat hij ook: 21’Wat wilt u? Moet ik met de roede naar u toe komen, of 
in liefde en in een geest van zachtmoedigheid?’ 
HI wordt zo boos omdat hij wordt gemarteld en moet werken voor zijn geld en de gemeente doet 
alsof ze al in de hemel leven: 8’U bent al verzadigd, u bent al rijk geworden, u bent al gaan regeren 
zonder ons.’ 
Er wordt a.h.w. feest gevierd terwijl er nog verschrikkelijk wordt geleden. Dat maakt Paulus boos.  
Dat is hetzelfde als dat wij onze kinderen vragen om even op te passen, maar als we dan thuis 
komen staat alles vol met bekers, servetten, snoeppapiertjes en de hele keuken is een puinhoop. 
Ze doen alsof er niets aan de hand is. ‘Ik verwacht betrouwbare medewerkers’ zegt hij.  
 
Dan wordt het nog spannender, want hij zegt: 
3’Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk 
oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet.’ 
Ze vonden Paulus maar een raar mannetje, want hij maakte hen het leven zo zuur. Hij gunt ons 
niets. Blijkbaar waren er aantrekkelijker leraren. Paulus lijkt hier zijn mond te moeten houden. Hij 
wordt al geoordeeld, maar hij trekt zich er niets van aan. Hij beoordeelt zichzelf ook niet. Niet 
omdat hij niets fout doet, maar hij zegt:4’Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben 
ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere.’ 
Hij geeft wel toe dat hij ook wel fouten maakt, maar dat de Heere dat beoordeelt. Hij zegt dat hij 
de geestelijke vader is en zegt dat zij hem niet hoeven te beoordelen.  
Nog steeds zitten we in het beeld van het huis. Als Paulus terug zou komen, kunnen ze moeilijk 
zeggen: ‘Wat heb jij over ons te zeggen.’ Paulus was aangesteld om orde op zaken te stellen. Hij 
moet zichzelf verantwoorden naar de Heer des huizes.  
Hij is niet hoogmoedig, maar hij zegt dat hij verantwoording aflegt aan zijn opdrachtgever, de 
Here. Hij die gezegd heeft: ‘Predik en onderwijs en leer ze onderhouden, al wat ik u geboden heb.’ 
Paulus zegt dat hij zich niet bewust is van iets wat hij fout doet, en dat alleen de Here kan in zijn 
hart kijken. Daarom zegt hij: 5’Oordeel daarom niets vóór de tijd, totdat de Heere komt.’ 
Oordelen is iets zeggen over goed en kwaad, dat kan, maar veroordelen betekent iemand 
afschrijven, iemand naar de hel toewensen, want ‘Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan 
het licht brengen, en de voornemens van het hart openbaar maken.’  
Paulus zegt niet dat hij geen fouten maakt. Hij houdt hen voor dat God het hart aankijkt, ook van 
hen.  
 
‘En dan zal ieder van God lof ontvangen.’ De gemeente ging uit van de Kingdom Now-theologie.  
Ze wilden nu al lof en eer ontvangen.   
Deze Kingdom Now-theologie zegt dat alle zegen al aan de gemeente is gegeven. Ook nu is dat erg 
in opkomst in bepaalde kringen. ‘Wij zullen het Koninkrijk vestigen en God geeft ons nu al de eer 
en lof, wij zullen niet lijden, wij zullen regeren tot in eeuwigheid, wij zijn het volk van God.’ Maar 
dit staat haaks op  :11, 12 en 13.   
Paulus zegt aan het einde van :5 dat ze pas bij de dag des Heren lof zullen ontvangen.  
In de grondtekst staat ook ‘de dag van de Here’. De menselijke dag is de dag dat mensen zullen 
oordelen. Dat maakt Paulus nu mee, omdat het hen niet aanstaat wat Paulus allemaal zegt.  
Maar op de dag van de Here zal alles uit het menselijke hart, van iedereen, openbaar worden.  
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Hiermee rondt hij het beeld van het huishouding met de beheerders en de talenten af, waarbij de 
heer des huizes terugkomt om af te rekenen. We hoeven niet bang te zijn als ons hart gericht is op 
Hem en wij doen wat Hij gevraagd heeft. (Zie ook het verhaal van de talenten in Mattheüs 25.) 
 
 
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,’ 
Paulus zegt hiermee dat hij het onderwijs van dienaar zijn,  i.p.v. heersen, op zichzelf en op Apollos 
heeft toegepast. Hij wil niet dat mensen in de gemeente zeggen dat ze van Paulus of van Apollos 
zijn. Hij is een dienaar, zoals in het hoofdvers van dit hoofdstuk staat in :1 en hij is een beheerder 
van de geheimenissen van God. En dit alles met de bedoeling dat de gemeente dat leert wat 
geschreven staat in plaats van allerlei menselijke redeneringen. 6b‘opdat niemand zich ten gunste 
van de een boven de ander verheft.’ 
 
 
 
Onze voorganger zij bij zijn intrede ook dat hij niet de herder is van de gemeente; de herder is 
Christus. Sommige mensen keken hem toen vreemd aan. Hij voelt zich meer het hondje dat om de 
schapen heenloopt en a.h.w. zegt: ‘Achter Hem moet je aan, niet achter mij aan.’  
Het gaat dus niet om managementstrategieën of bedrijfsopbouw in de gemeente. Het gaat om 
wat de Bijbel zegt. De schrift verklaart de schrift en verklaart de geheimenissen van God en de 
schrift is de aanleiding voor het evangelie, want uit Hem, tot Hem en van Hem zijn alle dingen. 
Daarvoor zijn de gaven gegeven.  
 
Paulus stelt drie vragen:  
 

• 7’Want wie maakt onderscheid tussen u?’ Wie bepaalt of je meer of minder bent? En op 
basis van wat dan? En welke leider heeft dan zeggenschap om te oordelen wat goed of fout 
is? En zeker als Gods woord dichtgedaan wordt in de gemeente en er geoordeeld wordt 
met menselijke maat. 
Wij weten het antwoord: Christus. Hij oordeelt ons hart en naar onze werken. 

 

• 7b’En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? Bepaalde dingen vonden ze belangrijk, zoals 
een opleiding, kunnen lezen en schrijven, veel gestudeerd, zelfs bij bepaalde rabbi’s. Paulus 
had dat ook kunnen zeggen, want hij was bij Gamaliël in de leer geweest en hij was een 
Romein. Ook wij redeneren soms zo. ‘Als die dominee iets zegt, nemen we dat wel aan, 
dan zal het wel waar zijn!’  
Als wij geraakt worden door een preek, moet dat niet tot verheerlijking van die persoon 
zijn, maar moeten we de Heer bedanken, dat Hij door een persoon heeft gesproken.  
Alles is ontvangen, ook de dingen die een spreker doorgeeft of een jeugdleider. Die moet er 
biddend instaan. 

 

• c7’En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had?’ 
Waarom wil jij    
     alle eer ontvangen? Als jij iets ontvangen hebt van God, moet de eer naar Hem toe gaan. 
Ook Jezus         
   gaf dit voorbeeld. Hij diende tot aan het kruis van Golgotha, zodat Gods wil geschiedde.  
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Dan wordt Paulus nog pittiger, zelfs sarcastisch: 
8’U bent al verzadigd, u bent al rijk geworden, u bent al gaan regeren zonder ons. Regeerde u ook 
maar, opdat ook wij met u zouden mogen regeren!’ 
Hier zie je duidelijk de Kingdom Now-theologie. Als we kijken naar het onderwijs van de Here 
Jezus, Paulus, Petrus en Johannes, leren we wat de eeuwige hoop die voor ons als christenen voor 
ons ligt: 

1. Jezus komt terug 
2. Het messiaanse vrederijk, het 1000-jarig vrederijk, zal aanbreken 
3. De opstanding van de doden als wij met Hem zullen zijn. 

Als wij gaan zeggen dat Christus is opgestaan in ons en dat wij dat al mogen beleven dat het al is 
aangebroken, dat bij ons in de gemeente het vrederijk is, zit er een deel van waarheid in: in de 
gemeente belijden wij Jezus als Koning en wij vieren dat Hij is opgestaan uit de dood, maar de 
belevenissen van Paulus zijn anders. De gemeente lijdt ook nog, wordt aangevallen en soms 
verscheurd door verdeeldheden. En we schrikken elke keer weer als blijkt dat er grote zonden in 
de gemeente zijn en mensen vallen. Het is nog niet het messiaanse vrederijk. Wij hebben de 
sleutels van het geheimenis gekregen, maar we zitten in het reeds en nog niet. Satan gaat nog 
steeds rond als een briesende leeuw.  
 
En dan gaat Paulus het toepassen. De gemeente viert al feest terwijl de Heer des huizes nog weg 
is. Ze beheren het niet, maar misbruiken het. 9’Want ik denk dat God ons, de laatste apostelen, 
heeft tentoongesteld als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een schouwspel 
geworden voor de wereld en voor engelen en voor mensen.’ 
Hier zie je het tegenovergestelde. Wat Paulus meemaakt is verre van een feestje.  
 
In 1 Korinthe 15:31, 32 staat ‘31Ik sterf elke dag, en betuig dit bij de roem die ik over u heb in 
Christus Jezus, onze Heere. 32Als ik, naar de mens gesproken, tegen wilde dieren heb gevochten in 
Efeze, wat voor nut heeft dat dan voor mij, als de doden niet opgewekt worden? Laten wij dan 
maar eten en drinken, want morgen sterven wij.’ 
Het vechten tegen wilde dieren is het ‘tentoongesteld worden’ wat hij in :9 noemt. Als een 
Romeinse keizer een veldslag had gewonnen, werd hij met triomf binnengehaald. Dan kwamen 
eerst de generaals en de geweldige soldaten, maar er kwam ook iets achteraan: de 
krijgsgevangenen. Deze werden altijd meegenomen in het Romeinse rijk en dan werden ze 
tentoongesteld. In de optochten kwamen dus eerst de helden en daarna de krijgsgevangenen, dus 
de soldaten die ze te pakken hadden genomen. Je wist wat er dan ging gebeuren, want die 
tentoonstelling was niet alleen een intocht in de stad, maar vervolgens volgde er ook een executie, 
denk ook aan Jezus’ intocht door de poorten, maar het ging niet naar de verheerlijking, maar naar 
de kruisiging . 
En ook Paulus heeft dit letterlijk meegemaakt. In een arena moest hij vechten tegen de wilde 
dieren. Vroeger lieten ze in de arena bij de misdadigers of gevangen genomen soldaten wilde 
dieren los of kwamen er speerwerpers. Dat is het beeld dat Paulus hier ook schetst; een 
schouwspel voor de wereld.  
‘De laatste apostel’ is niet dat er geen apostelen meer kwamen, maar hij bedoelde de laatsten in 
de rij, de dienaren. Ze zijn, net zoals bij de intocht, de mensen die ter dood waren veroordeeld en 
het laatst in de rij liepen bij de intocht.  
De wereld genoot, omdat de dwarsliggers, de christenen, opgeruimd werden. Maar er kijken meer 
mee. De engelen kijken ook mee, zegt Paulus. De engelen zullen getuigen, ze weten wat er 
gebeurd is; zij hebben het lijden gezien.  
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10‘Wij zijn dwaas om Christus' wil, maar u bent wijs in Christus, wij zwak (door de vervolging) , 
maar u sterk, u geëerd, maar wij veracht.’ 
De dwaasheid van het kruis staat tegenover de menselijke wijsheid van de wereld. Omdat de 
wereld je dwaas vindt, krijg je spot, vernedering en verdrukking. Maar die dwaasheid om christus’ 
wil is rijkdom, wijsheid geworden. 
 
Dan gaat Paulus het toepassen in : 11 en 12 Hoe ziet het ‘veracht zijn’ eruit? Niet als een feestje. 
Wat overkwam Paulus?:   
11’Tot op dit moment lijden wij én honger én dorst, én zijn wij naakt, én worden wij met 
vuisten geslagen, én hebben wij geen vaste woonplaats’ 
Je zou hem adviseren om ermee te stoppen en weer tenten te gaan maken, zoals hij eerst deed. 
Waarom zou je zo’n houding willen? Zijn houding is niet een houding om terug te slaan.  
 
Met als reactie: 
12’én spannen wij ons in door met onze eigen handen te werken.’ Er was niet veel financiële steun, 
terwijl Jezus had gezegd dat werkers hun loon waard zijn. ‘Worden wij uitgescholden, dan zegenen 
wij. Worden wij vervolgd, dan verdragen wij.’ 
13Worden wij belasterd, dan bidden wij. Wij zijn geworden als het uitvaagsel van de wereld en het 
afschraapsel van allen tot nu toe. (Afval dus) 
 
Zijn houding is essentieel. Hoe stellen wij ons op in deze Coronatijd? Soms terug vechten, 
verdeeldheid zaaien in de gemeente, vervloeken. Leert Paulus ons dat hier? Nee. Paulus leert ons 
om te zegenen, te verdragen en te bidden. Doen wij dat ook? We zien meer mensen niet bij de 
bidstond dan wel.  
De boodschap van Paulus is nog heel actueel. 
 
Hij tuchtigt de gemeente. Een tuchtiging is een vermaning in liefde met het doel, niet iemand naar 
beneden te trappen, maar op het rechte spoor te zetten, achter Jezus aan: 14’Ik schrijf deze dingen 
niet om u te beschamen, maar als mijn geliefde kinderen wijs ik u terecht.’ 
Soms moet je tegen je kinderen een hartig woordje spreken, bv als een kind niet doet wat er moet 
gebeuren. Dan wijs je als ouder een kind erop, dat bepaalde dingen niet op orde zijn, niet om je 
kind kapot te maken of te vernederen, maar om ervoor te zorgen dat het goed gaat met je kind. 
Dat doet Paulus hier ook, hij heeft het over ‘mijn geliefde kinderen’. Als je echt lief hebt, zeg je 
mensen de waarheid. Roddelen heeft het doel om iemand kapot te maken, vermanen heeft het 
doel om iemand heel te maken. Let daar goed op in de gemeente! 
 
15’Want al had u tienduizend leermeesters  in Christus, daarmee hebt u nog niet vele vaders: in 
Christus Jezus heb ík u immers door het Evangelie verwekt.’ 
In het huishouden waren ook leermeesters, ‘pedagogen’. In rijkere Romeinse families had men 
opvoeders, maar dit waren geen vaders.  
Paulus noemt zichzelf hun geestelijke vader, omdat hij in Christus Jezus hen door het evangelie 
had ‘verwekt’. Als hij het evangelie niet had gebracht, hadden ze waarschijnlijk niet in de 
gemeente gezeten. Hij is verder gegaan, heeft leermeesters aangesteld toen hij weg ging, maar hij 
wil niet dat ze hem als hun geestelijke vader verwerpen. De leermeesters werden belangrijker dan 
de vader zelf. Vandaar dat hij zegt: 
16’Ik roep u er dus toe op: word mijn navolgers.’ In vers 1 zegt hij al dat hij geen heerser wil zijn; hij 
wil dat zij ook dienaars van Christus worden. Als vader hoor je de Here Jezus te verheerlijken naar 
je kinderen en niet jezelf. Dat is wat anders dan een egoïstische vader. Dus navolgers van Paulus 
door dienaar te zijn. Hij bedoelt dat ze moeten dienen, dus ook het lijden aanvaarden ed en 
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verwacht Jezus. Timotheüs, en ook Silas, waren erbij toen de gemeente werd opgericht. Dat weten 
we uit de Thessalonicenzenbrief.  
In Handelingen 19:21, 22 lezen we dat Paulus zelf een tijd in Asia, met als hoofdstad Efeze bleef, 
dat is waar we nu zijn in dit gedeelte. Hij heeft Timotheüs en Erastus op reis gestuurd. Uiteindelijk 
komen zij ook in de gemeente van Korinthe. Daarom zegt hij hier:  
 
17’Daarom heb ik Timotheüs naar u toe gestuurd, die mijn geliefde en trouwe zoon is in de Heere. 
Hij zal u in herinnering brengen mijn wegen, die in Christus zijn, zoals ik overal in elke gemeente 
onderwijs. 
 
Sommigen dachten dat Paulus bang was om zelf te komen, en minachtten hem. Daarom zei hij: 
18’Maar sommigen hebben zich heel gewichtig voorgedaan, alsof ik niet naar u toe zou 
komen.19Maar ik zal spoedig naar u toe komen, zo de Heere wil. En ik zal dan van hen die zich zo 
gewichtig hebben voorgedaan, niet de woorden leren kennen, maar de kracht.20Want het 
Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht.’ 
Aan het begin van het hoofdstuk ging het over het oordeel. De Here zal de dingen van het hart 
openbaar maken en oordelen. Tot die tijd onderwijs Paulus dat als Hij komt, hij niet de discussie 
aangaat. Hij zal het aantonen, omdat er vrucht zal worden gedragen. Zij die liefde in hun hart 
hebben, zullen zich liefdevol gedragen, maar zij die haat in hun hart hebben, zullen ook hatelijke 
‘vruchten’ voortbrengen. Dan komt de akker weer tevoorschijn, het fundament, wie werkelijk heer 
is in het huis. Welk zaad zit er in de grond? Welk fundament ligt er? Wie is de Heer in de 
gemeente? Het bewijs zal zijn in de wat er gezien zal worden: liefde. Heb je de hongerigen 
gevoed? Heb je de naakten gekleed? Dorstigen water gegeven? Kortom: vers 11 en 12 Dat zijn de 
vruchten. Er werd niet goed voor Paulus gezorgd. Hij moest zelf voor zijn geld zorgen.  
Ze waren tegen hem, dat klopte niet. De liefde wordt gekend in de vrucht als het hart oprecht is. 
Doe je wat je zingt? Op zondag kun je het mooi zingen, maar op maandag zal het blijken! 
 
Vers 20 mag je niet zomaar los gebruiken. Het is een dwaalleer als je zegt dat de Bijbel er niet toe 
doet, omdat er staat: 20’Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht.’ Dat 
gaat helemaal in tegen wat er verder staat. De context is anders: geen woorden maar daden, dat 
is de samenvatting van het geheel.  
 
21’Wat wilt u? Moet ik met de roede naar u toe komen, of in liefde en in een geest van 
zachtmoedigheid?’ 
Als de Here terugkomt, wil hij ook onze daden verzamelen. Dat is de hemelse schat die wij 
aanleggen. Alles wat gedaan is uit liefde tot Jezus zal niet vergaan, de waarde zal blijven bestaan. 
 
  
 
 


