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1 Korinthe 8 

 

Hoofdstuk 8 is een los onderdeel binnen de Korinthebrief als antwoord op vele vragen die gesteld zijn door de 

gemeente aan Paulus, zie begin hoofdstuk 7:1, waar Paulus het heeft over ‘de dingen die u mij geschreven hebt.’ 

Deze keer gaat het over het eten van offervlees. 

In de eerste vier hoofdstukken verwijt Paulus de gemeente dat ze verwaand waren in de kennis. Ze dachten heel 

wat te zijn door alles wat ze wisten, wat ze geleerd hadden en er waren allerlei mensen/filosofen die ideeën en 

filosofieën hadden. Dat thema komt nu weer terug, het leven in de praktijk.  

Deze keer gaat het over het eten van offervlees, waarbij Paulus het heeft over de houding van de gelovigen in de 

gemeente. Er zijn mensen in de gemeente die er geen rekening mee houden dat er ook mensen zijn die niet zo 

sterk zijn in het geloof.  

 

Wij hebben in onze samenleving geen tempels zoals die in de hele stad Korinthe verspreid stonden, zoals altaartjes 

op de hoeken van de straten. Sommige rijke mensen hadden ook een altaar in hun huis staan. Deze altaren waren 

dan gewijd aan de goden van de stad, vooral Aphrodite, de god van de liefde, die haar eigen berg met tempel erop 

had, net zoals de Akropolis, en waar ook de tempelprostitutie vandaan kwam. 

In de muur was soms een ruimte uitgehakt waar dan een beeld stond en een tafel. Daar werd geofferd. Je moest 

namelijk de goden te vriend houden. Dus gaf je ze cadeautjes. Dan waren ze blij en gelukkig en overkwam je geen 

onheil. Op pleinen stonden ook grotere altaren. De mensen brachten dingen naar al de altaren zoals fruit, wierook, 

olie, eten en soms ook offervlees. Offervlees was duur. Dat legden ze daar dan neer. Men dacht dat dat zegen 

bracht. 

Na verloop van tijd werden de offers verkocht en het geld werd dan weer gebruikt voor nieuwe altaren. Er was een 

hele cultus omheen ontstaan.  

 

De Joden deden uiteraard niet mee met de offers aan de afgoden, want er is maar één God en die dien je en ze 

wilden niets te maken hebben met afgoderij. Ook in de Nieuwtestamentische gemeente werd de offerdienst 

voortgezet. Dat kunnen we lezen in Handelingen 15. Daar vindt het apostelenconvent (vergadering) plaats. Daar 

was discussie over de vraag wat gelovigen uit de heidenen moeten doen, waar moeten de gelovigen zich aan 

houden? Koosjes eten, zich laten besnijden of wat dan ook? In deze gemeentevergadering in Jeruzalem komt het 

antwoord. Dit is te vinden in Handelingen 15:19, 20 
‘19Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet 

maken,20maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van: 

•  de dingen die door de afgoden besmet zijn, (dus ook offervlees) 

• van ontucht,  

• van het verstikte en van bloed.’ (eten en drinken van bloed) 

 

In Handelingen 15:28 en 29 wordt het nog een keer gezegd:‘28Want het heeft de Heilige Geest en ons goedgedacht 

u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen:29 dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, 

van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen.’ 

 
Dit is niet zomaar bedacht daar. Het zijn precies dezelfde dingen die aan de mensheid worden gegeven bij het 

Noachitische verbond. Als Noach en zijn vrouw en kinderen uit de ark komen, worden precies deze dingen ook aan 

hen opgelegd.  

Je mag geen bloed eten omdat bloed in de Thora heilig is. Het is de kern van het leven; daar zit het meest kostbare 

in. Denk ook aan het bloed van Jezus dat voor ons vergoten is op Golgotha aan het kruis.  

 

Bij Noach was er ook geen Israëlitisch verbond. Dat verbond was met de Joden bij de Thora met als grootste 

kenmerk de Sabbat en het houden van de Thora.  

De heidenen hebben dat nooit gekregen en nooit ondertekend. Er wordt daarom een lijn getrokken van Noach naar 

ons als gelovigen.  
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Het niet mogen eten van offervlees, geen overspel plegen en het niet mogen eten van bloed van het verstikte geldt 

dus voor de Joden en de heidenen, de niet-Joodse gelovigen. Dit is de context, waar het eerste vers vandaan komt.  

 

81En wat de afgodenoffers betreft: wij weten dat wij allen kennis bezitten’.  Kortom: we weten hoe het zit, 
vanuit Handelingen 15. 
Maar er staat iets achteraan: ‘De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op.’  
Iets wat opgeblazen is, zoals een ballon, is na één speldenprikje al weg. Iets wat opgebouwd wordt, zoals een 
muur, heeft een fundament. Je kunt tegen de liefde ‘boksen’, maar die muur van liefde valt niet zomaar om. Je 
kunt er een storm overheen laten gaan, maar ook dan valt die niet zomaar om.  
In het vorige hoofdstuk zei Paulus al dat de kennis opgeblazen was, bv. hoofdstuk 5, waar ze beweren ware 
liefde te hebben, maar waar hoererij plaatsvond, zoals de man die met de vrouw van zijn vader overspel 
pleegde. Paulus verweet hen daar dat ze wel kennis hadden, maar er niet naar handelden.  
 
‘De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op.’ is de samenvatting van het hele stuk. Daarmee zegt 
hij niet dat kennis er niet toe doet! 
Hij zegt ermee dat de kennis moet worden omgezet naar de praktijk. Kennis kan heel mooi zijn, je kunt alle 
diploma’s over Bijbelleer halen, maar als je er niets mee doet in je eigen leven heb je er niets aan en wordt de 
gemeente niet opgebouwd. Je bouwt je leven in kennis wel op, maar je leven wordt dan voortdurend 
gekenmerkt door ‘speldenprikken’; ‘speldenprikken’ van verleiding, van situaties, van alle dingen waarin we 
een keuze moeten maken. Ons geloof wordt de hele dag door aangevallen. Dan komt het erop aan: wat doe je 
daarmee? 
 
Wat opbouwt, is kennis die doordesemd is met liefde. De liefde bouwt op. In vers 2 wordt dat ook samengevat 
‘2En als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog niets leren kennen zoals men behoort te kennen.’ Dus als 
je wel kennis hebt, maar deze kennis heeft niet zijn weg in jouw dagelijks leven, ben je niets. 
 
In 1 Korinte 13 gaat het ook over de opgeblazen kennis zonder liefde:  
‘1Al 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. 2En 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.’ 

         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.’ 

3’Maar als iemand God liefheeft, is hij door Hem gekend.’ Hier zie je de verbinding tussen 1 Korinthe 13:12 en 1 
Korinthe 8:3, namelijk: als iemand God lief heeft, is hij door Hem gekend. De Korinthiërs dachten andersom. Zij 
dachten: als ik veel weet, zal ik God kennen. De Bijbel leert ons juist dat wij lief kunnen hebben doordat God 
ons lief heeft. Niet: wij bereiken God, maar: God bereikt ons in Christus. 
Ik kan niet vergeven omdat ik in de leer heb ontdekt dat ik kan vergeven. Ik kan alleen maar vergeven omdat 
God mij heeft vergeven. Ik kan iemand liefhebben, omdat God mij, als grote zondaar, liefheeft.  
 
De gemeente bestaat uit gelovigen die de Here Jezus liefhebben. Daarom bestaat de gemeente uit mensen die 
eerst zijn liefgehad door God. Zijn liefde gaat altijd vooruit. Hij heeft mij lief en daarom heb ik Hem lief. Dat te 
kennen is het fundament; de liefde waarop je bouwt is zijn genade, uit geloof, uit liefde, uit Zijn kennis, Hij 
gaat voorop. Het kennen begint bij God.  
Hoe laat God zich kennen? In Zijn liefde! Liefde bouwt op, kennis blaast op.  

1 Korinthe 13: ‘had ik de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet 
jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, 5zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, 
zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, 6zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt 
zich over de waarheid, 7zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle 
dingen. 8De liefde vergaat nooit.’ 
Je kunt veel kennis hebben, maar daarmee heb je nog niet lief. Je kunt veel theorie kennen over het huwelijk, 
maar zonder liefde wordt dat niets. Dat wordt hier bedoeld. 
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Deze eerste drie verzen zijn het fundament van dit hoofdstuk. Hierna gaat Paulus pas door naar de praktijk 
van het offervlees.  
 
4’Wat dus het eten van afgodenoffers betreft: wij weten (de kennis) dat een afgod niets is in de wereld en dat 
er geen andere God is dan Eén.’ Je hoort hierin het Joodse Shema ‘Hoor Israël, de Heer is Uw God, de Heer is 
Eén’, de Joodse geloofsverklaring in het ochtend- en avondgebed, Deuteronomium 6:4, waarin verklaard 
wordt dat God de enige God is die bestaat.  
 
5Want al zijn er ook die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (zoals er vele goden en 
vele heren zijn’ 
Er zijn geen drie goden, zoals sommige mensen denken. Moslims verwijten ons dat soms, maar wij geloven 
niet in drie goden, maar in één! Het is God die mens wordt en die God is onder ons in Zijn Geest. Dit kun je 
vergelijken met water, met H2O. Water, ijs en waterdamp zijn allemaal vormen van water. Als ik tegen het 
raam adem, zie je de waterdamp pas goed. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn allemaal God.  
 
Wij kunnen voorwerpen of ander dingen tot (af)god maken. Als ik zeg dat een glas water heilig water is en 
zeg dat het kracht heeft, wordt het water een afgod, net zoals vroeger met Jomanda. Zij vertelde dat haar 
flessen water ingestraald waren. Veel mensen kochten toen het dure water.  
 
Met de ‘hemel’ uit vers 5 worden hemellichamen bedoeld. Bv. Jupiter,  Mars of Venus werden goden 
genoemd. Ook bergen werden goden genoemd zoals de Akropolis. Ook Zeus woonde op een berg volgens 
hen. 
Ook voorwerpen werden opeens goddelijk zoals een stuk vlees dat geofferd was. Dit werd afgodenvlees, 
maar vlees is gewoon vlees en steen is gewoon steen. Nu zien we dat ook met Boeddhabeelden. Dat geeft 
volgens sommige mensen een rustgevend gevoel. Je ziet dus dat ook in onze samenleving de afgoden echt 
niet weg zijn. 
Jezus benoemt ook dat geld een afgod kan worden: Mammon, de god van het geld. Geld kan jouw leven 
gaan bepalen en je kunt ervoor gaan buigen. 
Ook seks kan een afgod zijn, zelfs zo dat je ervoor wilt betalen. Het is afgoderij. Ook verslavingen zijn afgoderij; 
denk aan drugs, gameverslaving, alcohol enz. Wij maken dingen tot God, maar de Bijbel is helder: er is maar één 
God.  
Achter afgoderij zitten demonen. Ze willen ons graag laten geloven dat bepaalde andere zaken ons geluk, 
welvaart of rust brengen i.p.v. God. Satan wil ook graag dat wij buigen voor afgoden.  
Demonen zijn geschapen wezens. Satan is een gevangen engel. 
Alleen God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Alles wat is gemaakt of geschapen, is niet goddelijk. Dat horen wij 
niet te vereren, eigenlijk heel simpel. Alleen God komt alle lof, eer en heerlijkheid toe tot in alle eeuwigheid. 
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.’ 
 
Jezus diende de Vader. In Openbaring 5:9 staat ‘U bent het waard om de boekrol te nemen en de zegels te openen, 
want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.’ Door Jezus 
kunnen wij in gerechtigheid leven.  
We leven dóór Hem, tot eer van de Vader, want dat is ons hoofddoel. Door Jezus Christus, de Zoon, kunnen 
wij naderen tot de troon van God, geleid door de Geest. Dat is de leer, in vers 4, 5 en 6. Maar dat is niet het 
punt dat hij hier wil maken.  
 
In :7 komt zijn werkelijke punt: 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.’ 
Hij zegt dat hij blij is met de kennis, maar dat ze moeten beseffen dat er ook broeders en zusters zijn die wat 
zwakker zijn, bv. net tot geloof gekomen zijn, en niet op alle terreinen tegelijk aan het werk kunnen zijn. Durf 
ook met hen te leven en handel door de liefde, want door liefde wordt de gemeente gebouwd. 
Ook voor onze gemeente geldt dat. Het is heel gemakkelijk om tegen iemand te zeggen: ‘Doe jij dat nog?’ 
Leef jij nog in zonde? Rook jij nog? Drink jij nog? Of ….. vul maar in. 
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In Korinthe deden ze een soort geestelijke wedstrijdjes. Sommige mensen in Korinthe deden mee met het 
eten van de afgodenoffers. Dat gebeurde ook op het werk bij mensen. Iedere gilde had zijn eigen afgod en 
ook op het werk stonden afgodsbeelden. Daar werd bij gefeest, gedronken en overspel gepleegd. Dat kon 
allemaal want dat viel onder de geestelijke vrijheid. Volgens hen bestonden afgoden niet en dus ook 
afgodenvlees niet.  
Het ging zelfs zo ver, dat als je een echte gelovige was, je dat vlees at. Dan kon je voor dat afgodsbeeld gaan 
staan en dan zou jou dat niets doen. Dat was de toets, dat je een echte gelovige was! 
Dat is hetzelfde als dat wij bv. met z’n allen naar een paranormaalbeurs in Amsterdam zouden gaan en dat 
daar ons geloof zou worden getest. Als je dan drie uur lang op die beurs zou rondlopen en het doet je niets, 
dat je dan een echte gelovige zou zijn. Dat zou een rare vorm van toetsing zijn. Dat is wat hier ook in Korinthe 
gebeurde, want er waren geen andere goden. Wat ze niet door hadden, is dat er wel gevallen engelen zijn 
die je verleiden. Paulus waarschuwt daarvoor met de woorden dat sommigen in hun geweten niet los zijn 
van de afgoden, want afgoderij begint in het hoofd. Het denken verandert het hart. En het hart verandert het 
denken en het handelen.   
Sommige jonggelovigen zijn nog niet los van de afgoden en dat is ook wel logisch als je je daar lang mee 
bezig hebt gehouden. Iets weten is wat anders dan er los van zijn. Datzelfde geldt ook voor verslavingen. Ook 
als iemand niet meer verslaafd is ga je toch ook niet één dag na de therapie diegene testen?  
Dat is ook de reden, waarom je beter niet alles toe kunt laten in je leven. Dat geldt ook voor programma’s op 
tv waar overspel wordt gepleegd o.i.d. 
De Korinthiërs namen de jong gelovigen mee naar bepaalde sessies om zo’n iemand te testen. 
Als je een paranormaal leven hebt geleefd is het ook niet handig om zo’n iemand dan maar mee te nemen 
naar een paranormaalbeurs om te kijken of diegene wel een echte gelovige is of een fles alcohol neerzetten 
voor een ex-verslaafde. Dat valt onder liefdeloosheid waarmee je de ander niet hoger acht dan jezelf. 
 
In het eten van voedsel zit niet het zondige, maar in hun geweten. De mensen, vooral jong gelovigen, zijn 
zwak in hun geloof omdat ze nog tijd nodig hebben om te leren wat de Heer hen geboden heeft.  
In hoofdstuk 7:19 staat ook dat besneden of onbesneden zijn niets is, het gaat om het in acht nemen van de 
geboden van de Here. Hetzelfde geldt voor het koosjer eten. 
‘8’Voedsel nu brengt ons niet dichter bij God, want hetzij dat wij (koosjer) eten, wij zijn er bij God niet meer 
om; en hetzij dat wij niet eten, wij zijn er bij God niet minder om.’ 
Kortom: koosjer eten of niet, de Sabbat houden of niet, besnijden of niet, denk ook aan Romeinen 14, daar 
worden we allemaal niet meer of minder om, maar we kunnen wel zondigen in ons geweten. Een vorm van 
overspel (porneia) is niet de bedoeling, maar het begint al in je hoofd, zegt Jezus. Als je in gedachten al een 
vrouw verleidt, pleegt al overspel. 
 
Dan komt de conclusie over wat de Korinthiërs moeten leren t.a.v. afgoderij: 9’Maar let erop dat deze 
vrijheid van u niet op een of andere manier een aanstoot wordt voor hen die zwak zijn.’ 
Het woord ‘vrijheid’ verwijst ook naar hoofdstuk 6:12 ‘alle dingen zijn mij geoorloofd’, maar dat betekent 
niet dat alles wat je doet o.k. is. Hij zegt erachteraan: ‘maar niet alle dingen zijn nuttig.’ Daar gaat het over 
overspel, hier herhaalt hij het t.a.v. het eten van offervlees. 
Het is waar dat er geen andere goden zijn, maar in ons denken kunnen wij die wel creëren.  
We weten bv dat de god Mammon niet bestaat, maar in ons denken kunnen we die God wel creëren of de 
god van ons geluk of de god van de welvaart of de god van ons plezier, of we maken Jupiter tot God of een 
vrouw die je voor ogen hebt omdat dat beter zou zijn dan je nu hebt. Die vrijheid kan een aanstoot zijn voor 
hen die zwak zijn. 
‘Aanstoot’ is dat je a.h.w. iemand omver stoot. Als iemand in zwakheid net staat in geloof en ik geef hem een 
geestelijke duw, dan valt diegene om. Dan kan het zomaar zijn dat diegene verder van Christus vandaan 
komt te staan dan dat hij stond. 
Als ik iemand ‘voor de leeuwen gooi’, lever ik hem a.h.w. in de klauwen van Satan, terwijl hij net bevrijd was. 
Jullie vrijheid, zegt Paulus, gebruiken jullie om een ander weer te binden. Let erop, dat de vrijheid geen 
aanstoot wordt voor hen die zwak zijn. De kennis blaast op, maar de liefde bouwt op! 
 
Dan volgt de onderbouwing: 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?’ 
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Je bindt de kat op het spek. Ook al denk jij stevig te staan, bv. voor een afgodenaltaar en je denkt dat dat jou 
niets doet. 
Het is op zich wel herkenbaar. Als wij voor een Boeddhabeeld staan, doet het ons vaak ook niets. Als er bv. 
fruit staat voor een Boeddhabeeld, kunnen we dat opeten, omdat we sterk staan in het geloof, want niets 
kan ons scheiden van de liefde van Christus, maar als dan die zwakke broeder zou komen en dat zou zien, 
denkt die zwakke broeder misschien dat hij/zij dat ook zou moeten kunnen. Maar als iemand vastgezeten 
heeft in die wereld, confronteer je hem/haar er weer mee. 
 
In :10 zie je dat mensen dat ook doen. Ze gaan aan een afgodstafel zitten in plaats van afstand te nemen. 
Maar Paulus roept op om dat niet te doen, omdat iemand die zwak is ertoe verleid wordt. 
Dat is hetzelfde als dat ik mijn verjaardag organiseer en ik weet dat er iemand op mijn verjaardag komt die 
een probleem heeft met alcohol. Als ik weet dat diegene net bevrijd is uit die wereld, is het dan verstandig 
om allerlei soorten drank neer te zetten voor de andere gasten? Of zou ik uit liefde voor die broeder/zuster 
ervoor kiezen om diegene niet in verleiding te brengen? De kennis is dat we wel weten dat er niets mis is met 
een beetje alcohol. De praktijk is anders, als we rekening houden met de zwakheid van een broeder/zuster.  
 
Hetzelfde is, als we naar een film gaan kijken waar veel seks en overspel in voorkomt of je kijkt iedere avond 
naar temptation eighland, bv. ook met jouw tieners. Met je kinderen kijken naar programma’s waar het 
lichaam vergoddelijkt wordt, waar afgoderij, hoererij en alles voorbij komt en zegt dat je er niet gevoelig voor 
bent omdat je gelukkig getrouwd bent, en dan ook nog met kinderen van 17/18 jaar die met allerlei 
vraagstukken rondlopen, is dat nu verstandig? 
Dat is waar het in onze tijd om gaat: de afgod van mammon en de afgod van seksualiteit en overspel en je 
eigen lichaam tot god laten zijn. Dan komt het wel dichtbij.  
 
1’1En zal zo de broeder die zwak is door uw kennis verloren gaan, een broeder voor wie Christus gestorven is?’ 
Door jouw opgeblazen kennis, omdat jij wel sterk zou zijn, graaf je het graf van verlorenheid voor een ander. 
Sterkte komt niet uit jou; sterkte komt uit de liefde van Christus. De liefde van Christus is nederig van hart, is 
zachtmoedig, heeft de ander voor ogen. Het is onderworpen liefde, die zijn leven geeft voor een ander. Dat is 
de kern van ons geloof.  
Jezus heeft de hemelse heerlijkheid losgelaten om voor ons zijn leven te geven. Kun je dat ook voor je 
naaste? Kun je je principes eens loslaten? Kun je je ideeën ook loslaten voor een ander? Ook bij jou op de 
kring, bij jou in de kerk of voor jouw kind/vrouw/man? 
Besef je dat je met je opgeblazen kennis mensen verloren kunt laten gaan? Zorg ervoor dat iemand niet 
weer afglijdt in de wereld van afgoderij! 
 
12’Door zó te zondigen tegen de broeders en hen in hun geweten, dat zwak is, te treffen, zondigt u tegen 
Christus.’ 
Je zondigt door je gedrag tegen je broeder/zuster, maar ook tegen de Here zelf! Je overtreedt het gebod om 
de Here lief te hebben en je naaste als jezelf. Je hebt jezelf lief en je eigen ideeën.  
Liefde bouwt op, is geduldig, de liefde zoekt niet zichzelf – 1 Korinthe 13. Liefde bedekt ook trots en hoog-
moed. Handel vanuit de liefde! 
 
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.’ 
Als je één iemand kunt behouden door het aanpassen van je eigen gedrag, is het al zinvol. Dit kan zelfs 
betekenen dat je bv. de rest van je leven voor je kind geen alcohol meer drinkt of niet meer rookt of…. 
Het gaat om de ander en niet om jezelf. Geef geen oorzaak tot struikelen, maak je daar niet schuldig aan! 
Denk na of een ander niet kan vallen door jouw gedrag. 

 


