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1 Korinthe 6 

 

Paulus vermaant de gemeente op stevige toon. Dit was nodig omdat de leiders van de gemeente veel 

wereldse waarheden vermengden met de waarheid van de Bijbel.  

Paulus zegt, dat als ze doen wat hij zegt, zij de kracht zullen ervaren van zijn woorden omdat het de 

woorden van de Here Jezus zijn.  

In hoofdstuk 5 ging het over een aanklacht tegen hoererij. Die aanklacht tegen de leiders en ook tegen 

de gemeente als geheel gaat hier door met nog twee zaken. Het gaat over een rechtszaak en de visie op 

het lichaam. Dit hoofdstuk gaat verder over de zedeloosheid in de gemeente, net zoals in hoofdstuk 5, 

maar er komt eerst een tussenstuk over een rechtszaak, in vers 1 t/m 11.  

 
Paulus begint zes keer met ‘Weet u niet’. Je hoort daarin dat Paulus zegt dat ze niet verrast hoeven te 
doen, alsof ze iets niet wisten. Hij had al eerder hetzelfde verteld, sowieso al bij de oprichting van de 
gemeente en misschien ook wel in de eerste brief die wij niet kennen.  
 
Vers 1 t/m 11 is een aanklacht. Er is een rechtszaak, een geschil tussen twee broeders. Een zaak die te 
maken heeft met de gemeente. In die tijd was er een eigen interne rechtbank, mensen die ervoor 
zorgden dat dingen intern opgelost werden. Dat hadden de Joden ook. Men wilde niet de dingen 
uitvechten op straat, i.v.m. het getuigenis van de gemeente naar buiten toe. Het ging erom dat de liefde 
zou zegevieren boven het probleem. In de wereld gaat het alleen om wie er gelijk heeft.  
Paulus schrijft in vers 7 al: ‘Waarom lijdt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever 

benadelen?’ Dit laat al iets zien van de christelijke ethiek.  

We weten niet waar de rechtszaak over gaat. Misschien over geld. Er wordt iemand benadeeld.  

Je spant als gelovige geen rechtszaak aan tegenover een andere gelovige. Dit heeft te maken met de 

eenheid in de gemeente. De liefde moet bovenaan staan.  

 

Paulus is verbolgen, omdat de hele gemeente toestaat dat er een rechtszaak plaatsvindt tussen twee 

broeders. Rechtszaken waren in die tijd openbaar. Dat zie je ook in Handelingen 19, waar Paulus zelf 

voor het gerecht werd gesleept. Die rechtszaken werden dan gehouden op het stadsplein.  

Stel je voor dat wij dat deden. Heel Hoogeveen zou het bekvechten zien tussen twee christenen. Wat 

denk je wat mensen uit Hoogeveen zouden zeggen? En dat terwijl er in de kerk over liefde wordt 

gepredikt. Dat is wat Paulus bedoelt. 

Hij zegt niet dat je net moet doen of er niets aan de hand is, maar je moet het oplossen binnen de 

gemeente, in de gezindheid van Christus.  

 
61’Durft iemand van u, die een geschil heeft met een ander, zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardigen 
en niet bij de heiligen? 
2Weet 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?  
3Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?’ 
 
In Daniël 7:22 en in Mattheüs 19:28 staat dat wij als koningen en priesters zullen regeren en mee zullen 
oordelen over de engelen. Het gevallen deel van de engelen zal worden geoordeeld door ons. Hoe kan 
het dan zo zijn dat wij rechtszaken tegen elkaar gaan uitvechten voor het oog van iedereen? Omdat wij 
ons recht willen halen? Paulus vindt het een schande. 
4’Als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan die in de gemeente niet in aanzien 
zijn.’ Dit moet je cynisch opvatten. Hij doet net alsof er een groep in de gemeente is die geen aanzien 
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heeft, veracht wordt. Hij bedoelt dat er mensen van buiten de gemeente zijn die gaan oordelen over 
zaken binnen de gemeente.  
 
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?’ 
Paulus is blijkbaar boos. Hij spreekt hier niet die twee broeders aan, maar de hele gemeente, omdat ze 
toelaten dat het onder hen gebeurt. Ook wij laten soms toe dat twee mensen ruzie hebben in de 
gemeente, dat ze samen niet door één deur kunnen. Het gaat hier niet alleen om zedeloosheid, maar 
ook over andere onderwerpen. 
Is er dan niemand die zegt: ‘Laten we het woord van God erbij halen en laten we samen gaan bidden, 
laten we knielen voor het kruis, buigen voor Jezus om een oplossing te vinden.’? 
 
6’Integendeel, de ene broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan, en dat voor 
ongelovigen.’ Ook dit is weer cynisch, hij kan er niet over uit.  
 
Dan komt hij tot de conclusie dat het feit, dat er niemand opstaat en dat ze onder elkaar een rechtszaak 
hebben, alleen al een verlies is.  
7’Dan is er al volledig sprake van verlies onder u, dat u onder elkaar rechtszaken hebt.’ 
  
Vervolgens brengt hij het evangelie en stelt hij de zeer pijnlijke vragen: 
‘Waarom lijdt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen?’ In de grondtekst staat er 

niet ‘benadelen’, maar ‘beroven’. Je hebt misschien wel ergens recht op, maar er is een andere weg.  

 

In Fillipenzen 2:5-7 staat: 
5’Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,6Die, terwijl Hij in de gestalte van  
God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn,7maar Zichzelf ontledigd heeft door  
de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.’ 
Christus heeft zichzelf laten beroven van het leven, terwijl Hij als koning van de wereld recht op álles 
had. Hij had de rechtszaak tussen God en mensen gewoon zijn gang kunnen laten gaan door niet naar  
de wereld te komen en heel de wereld over te leveren aan de gramschap en toorn van God.  
Die Zoon, die recht had op alles, acht het nemen van zijn leven niet als roof omwille van het redden  
van de broeders en zusters, van Zijn kinderen. Zo diep gaat deze theologie.  
 
Uw wijsheid is dat u gaat strijden voor uw geld, zodat u straks de voorraadschuren vol hebt, gelijk de 
maatstaven van de wereld, maar u eindigt in het oordeel. 8’U echter doet onrecht en benadeelt, en 
dat nog wel aan broeders!’ 
 

Het eerste ‘weet u niet’ was een les: 2’Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen?’ 

De tweede ook: 3’Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen?’ 

Dan volgt het derde les: 9’Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen 

beërven?’ 

 

Hij zegt dat als je nu tegen een broeder of zuster bent, op welk terrein dan ook, en Jezus komt terug,  

wij nog een eeuwigheid hebben met elkaar, besef dat. God kan niet door één deur met onrechtvaar-

digen.  
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Dan volgt de samenvatting in vers 10 en 11. 10’Dwaal niet!’ Paulus noemt twee groepen: 

• De ethische vormen van ‘porniea’: 
‘Ontuchtplegers (alles buiten het huwelijk), afgodendienaars (met feestjes zoals alles rondom de afgod 
Aphrodite), overspelers, schandknapen (in de grondtekst staat er letterlijk: ‘verwijfden’, mannen die zich 
voordoen als vrouw), mannen die met mannen slapen (homoseksuele activiteiten),  

• Vormen van hebzucht en mensen die zichzelf niet kunnen beheersen: 
‘dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.’ 
Paulus draait hiermee weer naar het thema toe: Laat in de gemeente geen ruimte voor dit soort dingen.  
 
11’Sommigen van u zijn dat wel geweest (mooi, dat er heil is voor deze mensen),‘u bent niet meer zo:    

• ‘maar u bent schoongewassen,’ (vergeving van zonden, dit begint bij de aanneming van de Here Jezus 
en te belijden dat Hij Heer is en te belijden dat Hij voor jouw zonden is gestorven. Daarmee word je 
schoongewassen. 

• ‘maar u bent geheiligd,’ (De doop is een beeld van de schoonwassing. Daar vindt de 
identiteitsverwisseling plaats van wat je beleden hebt. Wij dopen daarom ook op grond van je belijdenis 
in de Baptisten Gemeenten. Het oude leven gaat in het doopvond en je staat op in het nieuwe leven, 
vandaar de naam ‘watergraf’. Je wordt geheiligd, wat betekent ‘apart gezet’ in Zijn heilig volk. 

• ‘maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.’ (Je 
wordt geheiligd door de rechtvaardiging die de heilige Geest je geeft, wat hij doet in opdracht van Jezus 
Christus. Hij is de pleiter.  
Deze drie zijn ook een volgorde: tot geloof gekomen, gedoopt worden en gerechtvaardigd worden; in de 
vervulling van de heilige Geest verder gaan en onderhouden wat Jezus ons bevolen heeft (Mattheüs 28), 
in de kracht van de Geest van onze God.  
Door de heilige Geest worden wij al overtuigd van zonden. Hij trekt/roept ons.   
 
Dit is hoe wij horen te leven of horen te zijn, want Jezus is onze koning. Hoe kun je, als je de gezindheid 
van Christus hebt, wereldse leiders laten oordelen?  
Wij oordelen niet de wereld, maar wij hebben wel wat te vinden van de dingen die in de gemeente 
plaatsvinden. Ook wij moeten niet alles toelaten in de gemeente. 
Na dit tussenstuk volgt het laatste gedeelte. Er ontstaat een probleem rondom dat geestelijk leven. 
 
Het lichaam een tempel 
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.’ 
De zin ‘Alle dingen zijn mij geoorloofd’, oftewel: ‘U bent vrij’ gebruikten de dwaalleraren in de gemeente 
van Korinthe heel graag. Ook in onze evangelische/Baptisten kringen wordt dat snel gezegd. Maar wat 
betekent dan ‘vrij zijn’? Dat je alles maar kunt doen en laten wat je wilt omdat je niet meer onder de 
wet staat?  
Het klopt dat we niet meer onder de wet staan, want Jezus heeft de wet vervuld. Maar Jezus heeft niet 
verteld dat de wet fout was. Hij zei dat de wet niet tot zaligheid leidt. Maar de wet is wel goed, heilig en 
rechtvaardig. De vrijheid is geen vrijbrief. 
 
1’3Het voedsel  (het koosjer eten, dus eten volgens de spijswetten van de Joden) is voor de buik en de 
buik voor het voedsel, maar God zal zowel het één als het ander tenietdoen’.  
Het eten vergaat en is niet noodzakelijk om ons heil te verdienen. 
 
‘Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam.’ 
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Jouw lichaam is van en voor Jezus. Je hebt je leven aan Hem gegeven. De leiders bij de Korinthiërs 
zeiden: “Dat moet je geestelijk zien. Je denken en je geestelijke leven moet afgestemd zijn op God’  
Zo dacht men in de godenwereld ook bij de Grieken. Het lichaam deed er niet toe. Wat je met je lichaam 
deed was niet interessant. Je moest volgens hen alles geestelijk zien. Paulus gaat hier tegenin. Het 
lichaam is ook een instrument om Jezus te dienen, net zoals je handelen en spreken.  
 
14’’En God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door Zijn kracht.’ 
God vindt het lichaam zo belangrijk, dat God het weer zal laten opstaan, maar dan in verheerlijkte vorm, 
zonder ziekte of gebreken. Dus het lichaam doet er zeker wel toe.  
 
Dan komt het vierde ‘weet u niet’, weer een les: 
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!’ 
Wij zijn leden van Christus, wij zijn Zijn lichaam, dus Zijn handen en Zijn voeten. Wat de wereld ziet, wat 
wij doen met ons lichaam, is belangrijk.  
Het kan niet zo zijn dat wij preken over liefde en ondertussen ons lichaam verkopen. Het kan niet zo zijn 
dat wij gaan voor een relatie met God en een afspiegeling zijn van Jezus in ons denken, maar in ons 
handelen dat niet laten zien, dus bv. gaan samenwonen of zomaar met iemand naar bed gaan. 
 
Paulus legt dat nog duidelijker uit bij de vijfde les: 
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.’ – de huwelijksethiek uit Genesis.  
We zien hier weer de christelijke ethiek van huwelijken en seksualiteit.  De regels ten aanzien van 
huwelijk en seksualiteit zijn in wezen simpel, maar niet gemakkelijk!  
Huwelijk en seksualiteit wil zeggen: Alle vormen van seksualiteit zijn bedoeld binnen het huwelijk van 
één man en één vrouw. Hier wordt als het ware een cirkel van het verbond omheen getrokken, net zoals 
de ring die wordt gedragen, wat staat voor het oneindige verbond dat je hebt. Daarbinnen is vrijheid om 
in veiligheid, naar Gods beeld, één te zijn in seksualiteit, ook in denken en ook in geloof: één man, één 
vrouw, één geloof en één Heer, dus een gelovige relatie. 
Zodra het verbond is gesloten is er ruimte voor de seksualiteit. Dat is hoe God het huwelijk en 
seksualiteit bedoeld heeft.  
We leven nu in een tijd waar deze boodschap moeilijk is. Voor sommige mensen is dit ook slikken. Toch 
houdt God ons dit voor.  
Eén vlees naar Gods beeld is gebaseerd op trouw. Onze samenleving heeft geslachtsgemeenschap als 
hoogste goed. Als je goede seks hebt, is het goed. Maar als daarbuiten niets meer bestaat uit 
zielsverbondenheid, intimiteit op geestelijk vlak, op relationeel vlak, in gesprekken, in liefde, in 
genegenheid, dan bestaat je huwelijk uit een paar minuten gezelligheid per maand.  
God leert ons dat intimiteit en seksualiteit een uiting is van iets anders dat bovenaan staat, namelijk: 
zielsverbondenheid.  
Efeze 5 ‘Ik hou van Jezus en Jezus houdt van mij. God houdt van mij door Jezus en dat uit ik op allerlei 
manieren door mijn doen en laten, door Bijbellezen, bidden, enz. 
Wat vloeit eruit voort als wij seksualiteit bovenaan zetten? En zeker als het met de één en dan weer met 
de ander is. God leert ons een verbond van trouw en veiligheid, waarvan je weet dat de ander trouw 
belooft tot het einde toe. Seksualiteit is dan een uitvloeisel van intimiteit. Bij God staat seksualiteit niet 
bovenaan, maar zielsverbondenheid. Die geborgenheid is zelfs met een ja-woord bevestigd. Dat 
weerspiegelt onze geloofsrelatie met God. Bij Hem zijn wij veilig. 
Met ons lichaam laten we ook de relatie met God zien. We kunnen mooi preken, maar als wij anders 
handelen, wordt daar door de wereld terecht wat van gezegd. Dat was hetzelfde bij de rechtszaak. 
De praktijk van Korinthe was wel lastig om weerstand tegen te bieden. Het was zo normaal om niet te 
leven naar Gods wil. Het was de praktijk van het dagelijkse leven, net zoals bij ons. Wij leven ook in zo’n 
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wereld. Als wij al naar tv kijken worden we uitgedaagd om voor onszelf te kiezen. Kijk wat er om je heen 
gebeurt: ik doe dit omdat ik daar zin in heb of omdat iets mij niet aanstaat.  
 
In :17 zie je dat onze relatie de relatie met God weerspiegelt: 
17’Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem.’ 
Uit één geest zijn met man en vrouw, vloeit seksualiteit voort. Uit één geest zijn met Christus zijn, vloeit 
intimiteit met Christus voort. 
Kies daarom, als je een relatie aangaat, ook voor een relatie die dat kan weerspiegelen. Als je trouwt 
met een niet-gelovige, kun je wel een goede relatie hebben en wil dat ook niet zeggen dat dat een slecht 
persoon is, maar je kunt niet dat beeld van de Bijbel weerspiegelen omdat je hoogste doel niet samen 
vooraan staat. Soms komt er één van de twee tot geloof en dat kan moeilijk zijn, maar God kan daar 
doorheen werken en God heiligt ook mensen. 
 
‘18Vlucht weg van de hoererij,’ 
God wil hierin ook spreken tot ons vandaag. ‘Vlucht weg van de hoererij’ betekent bv. ook dat je je 
denken niet moet beïnvloeden door het kijken van slechte films of series. 
Soms ga je naar de kerk en naar de Bijbelstudie of jeugd, maar daar staan vele uren tegenover met 
Satanische invloeden, beelden van verkeerde relaties zoals ‘Temptation Island’ of datingprogramma’s 
waarin we continu alles maar moeten accepteren vanwege de liefde. Beseffen we wel dat het voor onze 
jeugd heel zwaar is dat zij soms uren vol aan dat soort beelden worden blootgesteld? Dat doet iets met 
je denken, het went gewoon! 
Vroeger schrok je van een grote vloek op tv, nu hoor je het regelmatig. Vlucht weg van de hoererij als 
het om jezelf gaat. Dit betekent niet dat je alles moet bannen uit je leven, maar zorg dat het op jou geen 
invloed heeft.  
 
‘Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen 
lichaam.’ 
Dat gaat bv om ons spreken, ons denken, ons handelen, ook als het verkeerd is zoals iemand slaan of 
stelen. Hoererij is iets interns. De Korinthiërs vonden dat niet belangrijk omdat het vergankelijk is, maar 
Paulus waarschuwt hier dat dat anders zit; het is het lichaam dat straks weer opstaat uit de dood.  
 
Dan volgt de conclusie, de zesde les, die helemaal tegen het denken van de Korinthiërs ingaat: 
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 (je hebt nieuw leven ontvangen), en dat u niet van uzelf bent? 20U bent immers duur 
gekocht.‘ 
Het oude ‘ik’ ligt in het watergraf, we hebben een nieuw leven gekregen, met Christus. Dat nieuwe leven 
is van God en als je dat overgeeft aan overspel/hoererij verkoop je God mee! Vlucht daarvan weg, 
omdat we duur gekocht zijn, met Zijn bloed. Dit is één van de zwaarste opdrachten van de kerk! 
 
‘Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.’ Want beiden zijn van God. 
Beiden zijn geroepen uit de duisternis. Onze ziel zal terugkeren op de nieuwe hemel en aarde en ons 
lichaam ook. Als Jezus terugkomt op de wolken gaan de graven open en zullen we Hem zien. Wij krijgen, 
net zoals Jezus, een nieuw lichaam.  
Wij zijn kostbaar. Elke haar is geteld, elke traan is verzameld in Zijn kruik en wij mogen God met ons 
lichaam dienen. Paulus roept de gemeente op om voor elkaar te zorgen, elkaar hierop te wijzen, onze 
kinderen hierop te wijzen. Dat lukt niet altijd. Het vraagt ook geduld. God heeft heel veel geduld met 
ons gehad. Het wil ook niet zeggen dat met één gesprek alles is geregeld en ook niet dat we iedereen de 
gemeente uit moeten zetten die ‘een scheve schaats rijdt’. Het betekent dat we blijven praten, dat we 
mensen opzoeken, dat we mensen bevragen en helpen om die moeilijke weg te gaan, ook in de 
maatschappij van nu. 


