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1 Korinthe 10:1-22 

 

Dit stuk is een soort samenvatting. Paulus geeft voorbeelden van wat hij heeft bedoeld.  

De twee gedeeltes, : 1-13 en :14-22 horen bij elkaar. Dat zie je aan het woorje ‘Daarom….’in : 14. 

Paulus sluit af met een voorbeeld ter onderbouwing van wat hij gezegd heeft, namelijk: de Exodus, de 

uittocht. Bij de Pesachmaaltijd wordt Exodus herhaald. De kinderen stellen dan de vragen en de vader 

geeft antwoord. Paulus gebruikt het verhaal van de Uittocht. 

 

Israël een waarschuwend voorbeeld 
 
De heidenen maken ongeveer hetzelfde mee als de Joden. Hij zegt eigenlijk: ‘Kijk naar Israël. De 
God van het oude testament is geen andere God.’ De God van het oude testament handelt op 
dezelfde manier. De route van de uittocht vergelijkt Paulus met het geestelijk  leven van een 
christen.  
Israël wordt onder Gods leiding bevrijd uit Egypte van slavernij, door de woestijn, door de Rode Zee, 
op weg naar het beloofde land. Het leven van een christen is dezelfde route, maar dan nog een etappe 
groter.  
Wij worden bevrijd van de allergrootste slavendrijver die er bestaat: Satan, die de hele wereld in zijn 
macht houdt. 
We worden bevrijd uit de zondemacht, de geketendheid van de duisternis. We worden bevrijd door 
het bloed van het Lam, dat a.h.w. op de deurposten van ons leven gesmeerd is, waardoor de engel van 
de dood voorbij trekt en wij op weg gaan, weg worden geleid uit het diensthuis van de slavernij van 
Satan, op weg naar het beloofde land, door de Here Jezus. Dan gaan we op eigen kracht, maar lopen 
tegen de barrière van het water aan. De tocht door de zee is het beeld van de doop. We gaan door het 
water heen.  
Ook wij worden getrokken om weer terug te gaan. Maar Jezus opent door het watergraf een weg waar 
wij doorheen mogen gaan. 
In de 40 jaren moest het volk Israël leren onderhouden wat geboden was, leren leven uit genade zoals 
het manna en het water dat uit de rots kwam, van het woord van de Here. Het leven onder de 
wolkkolom is het beeld van de Heilige Geest.  
Ook wij zijn nog niet in het nieuwe Jeruzalem. Ook wij staan daar nog vóór. De doodsrivier de Jordaan 
scheidt ons nog van het leven met de Here en het aardse leven. Wij zitten nog hier, en we moeten 
leren onderhouden, wat Hij geboden heeft, onder leiding van de Heilige Geest.  
Uiteindelijk zal deze wereld weer worden zoals het beloofde land. God leidt ons. Dit beeld staat in vers 
1 t/m 13 beschreven.  
101’En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen (de vaderen van het Joodse 
volk) allen onder de wolk waren (het leven met de Heilige Geest) en allen door de zee zijn gegaan,’ 
 
Paulus verwijst naar een gemeente en de gemeente van Christus heeft als fundament dat ze  
gedoopte christenen zijn die leven o.l.v. de Heilige Geest. Dat is wat hij in :1 bedoelt. 
Dat bevestigt hij in :2 2’en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee’. 
Je kunt niet iemand dopen in een wolk. Hiermee wordt het een Nieuw Testamentische tekst.  
Gedoopt worden in de Heilige Geest en gedoopt worden in water is iets wat in het Nieuwe Testament 
voorkomt. Door de wedergeboorte worden we gedoopt in de Heilige Geest, wat bevestigd wordt door 
de waterdoop. Dat is ook niet uit elkaar te trekken.  
 
Naast doop en wedergeboorte is er nog een belangrijk onderdeel, zie :3 ‘3en allen hetzelfde geestelijke 
voedsel gegeten hebben,4en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben.‘ 
Dat verwijst naar het avondmaal; het lichaam van Christus en het bloed van Christus. 
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In :16 en :17 gaat Paulus daar verder op door. Hij laat daar zien dat het avondmaal erbij hoort. 
Door het avondmaal te vieren worden we herinnerd aan de uittocht.  
 
In de woestijn werd geen avondmaal gevierd, maar daar kwam manna uit de hemel en kwakkels uit de 
lucht, het vlees waar ze zelf om vroegen, wat ze misten. 
En ook het water dat in de woestijn tevoorschijn kwam toen Mozes op de rots moest slaan. 
Paulus ziet daar een geestelijke laag in. Hij zegt: ‘Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, 
die hen volgde; en die rots was Christus’ 
Het water kwam niet zomaar uit de rots. Het heil kwam na een handeling. Er gebeurde iets met die 
rots: God bewerkte die rots om vers water te krijgen. Genade is de heilsmiddelaar. 
Het water werd zoet en er kwam water. Het wil zeggen: God voorziet in het Levende Water. 
 
Johannes zegt dat Christus al van voor de schepping is. Christus was ook al actief in het Oude 
Testament.  
Sommige mensen hebben moeite met de wet. Zou het weleens kunnen zijn dat Jezus die wet heeft 
uitgesproken? 
Jezus is de Zoon van God, maar tegelijk is Hij God. Zou het kunnen zijn dat het Oude Testament 
geïnspireerd is door Jezus?  
 
De wolkolom volgde hen. God wordt als actief hier gezien, maar Paulus zegt dat Christus de geestelijke 
rots is en de heilige Geest volgde hen. Kortom: de drieenige God is hier aan het werk. Jezus is van alle 
tijden, Hij is ook het Levende Woord, zegt Johannes.  
 
Dan verandert de toon: ‘5Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn 
neergeveld in de woestijn.’ Exodus was niet bepaald gezellig.  
In :6 t/m :10 gaan we 4 punten bij langs van verzoeking, afgoderij, ontucht, mopperen en morren op  
de Here. Dat zijn allemaal thema’s uit het Exodusverhaal die hier ook op de gemeente van Korinthe 
geplakt worden. Denk niet dat op basis van jouw doop en lidmaatschap van een gemeente, het met 
jou wel goed zit. Jezus zegt zelf ook: ‘Niet iedereen die ‘Here Here’ roept zal het koninkrijk van God 
beërven.’ 
In de woestijn heeft God een groot gedeelte van Zijn volk laten omkomen. Niet uit een wanhoopsdaad, 
maar omdat ze geen welgevallen voor de Here waren. Het was een volk waarover de Here zei: ‘Ik kan 
ze wel wat. Ik heb ze alles gegeven. Ik heb ze uitgeleid uit het diensthuis, Ik heb ze iedere dag te eten 
gegeven, maar ze mopperen en zeuren en doen niet wat Ik zeg.’ Met name in Numeri staat dat God 
velen vlak voordat ze in het beloofde land kwamen liet omkomen.  
Paulus is hier eerlijk in en zegt tegen de hoogmoedige Korintiërs dat ze niet moeten denken dat ze er al 
zijn op basis van wie ze zijn.  
Als jij denkt dat je een behouden christen bent, maar vervolgens houd jij je bezig met ontucht, porno, 
afgoderij, jezelf te verheffen boven een ander, denk niet dat je dan op basis van je doopbewijs je er 
komt. Kijk maar naar Israël. Het is een ernstige waarschuwing die hier gegeven wordt. God is niet 
opeens een teddybeer geworden, het is nog steeds dezelfde God die wij kennen! 
 
6’En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade 
dingen, zoals ook zij verlangd hebben.’ 
De uittocht was een straf voor het volk Israël omdat ze voor het gouden kalf gebogen hadden, omdat 
ze de Here vervloekt hadden, gemopperd, gekrenkt hebben en niet het voorbeeld waren tot de volken 
zoals ze dat hadden moeten zijn, net zoals de gemeente een lichtend voorbeeld moet zijn. Wij moeten 
discipelen zijn, doeners van het Woord. 
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In :11 staat ook ‘11Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn 
beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is.’ 
Doen wij nog wat Jezus zegt? Of gaan we mee met de wetteloosheid en de liefdeloosheid van deze 
tijd? 
Paulus zegt dit tegen een wedergeboren mens, die onder leiding van de Heilige Geest staat, die een 
belijdenis heeft afgelegd en in de doop door de ‘zee’ zijn gegaan en uiteindelijk niet meer naar kwade 
dingen zou moeten verlangen. Kenmerk van een christen is dat God autoriteit heeft over zijn/haar 
leven. Hij is de meester, wij de leerlingen; Hij is de Rabbbi en wij zijn Zijn volgelingen, zijn discipelen en 
discipelen doen wat hun meester zegt. Ze nemen Zijn woorden serieus en vertrouwen erop dat Hij het 
goede doet.  
 
In de gemeente van Korinthe werd verlangd naar kwade dingen. Ze wilden graag in de wereld staan, 
erbij horen, dus gewoon meedoen met offerfeesten, meedoen met de prostituees in Korinthe, ‘want 
we zijn vergeven en leven allemaal uit genade’.  
Deze klanken horen we vandaag ook weer. We weten wel hoe het moet, maar we vinden altijd wel een 
‘maar’ om het anders te doen.  
Een aantal voorbeelden worden hierna door Paulus verdiept. Het gaat om vier voorbeelden, 
aanklachten over een verlangen naar kwade dingen die bij de uittocht gebeurden, maar ook nu in de 
gemeente gebeuren. Denk eraan, wat voor consequenties dit heeft zegt Paulus.  
 

1. Afgoderij: 7’En word geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, zoals geschreven 
staat: Het volk ging zitten om te eten en te drinken en zij stonden op om te feesten (Exodus 
32:6).’ 

Het gaat hier in Ex. 32 over het verhaal van het gouden kalf. Word geen afgodendienaar. De Here heeft 
daarna vreselijk toegeslagen, Hij heeft vergolden wat ze hadden gedaan.  
In Korinthe zien we ook dat een lichaam dat een tempel hoort te zijn wordt misbruikt. 
We lezen over mensen die verleid werden om offervlees te eten terwijl ze zwak stonden in het geloof. 
Het eten en drinken dat veel gebeurde op de offerfeesten en allerlei onreinheid die erbij kwam. 

 
2. Hoererij/ontucht 8’En laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommigen van hen hoererij 

bedreven hebben, en op één dag vielen er drieëntwintigduizend.’ 
In hoofdstuk 6:12-20 had Paulus de hoererij besproken. Ons lichaam is een tempel van de Heilige 
Geest. We zijn duur gekocht, ‘verheerlijk God daarom ook in je lichaam’. Met ons lichaam moeten we 
Christus verheerlijken, net zoals met onze portemonnee, in ons huwelijk, in ons doen en laten op ons 
werk, ook al vinden er afgodendingen plaats, enz. Het verwijst naar Numeri 25:1-9 Het gaat over het 
verhaal over ontucht en afgoderij in Sittin. Het volk Israël begon hoererij te bedrijven met de dochters 
van Moab, zij waren heidenen. Ze nodigden het volk uit bij de offers aan hun goden en het volk at en 
boog zich voor hun goden neer. En dat terwijl God hen bevrijd had en ze bijna in het beloofde land 
waren!  
Dan zie je dat de Here ingrijpt. Ze kregen een plaag waarbij 24.000 mensen stierven. Paulus noemt 
23.000, maar dat komt omdat er 1000 man op een andere manier nog stierf. Dat waren oversten, zij 
werden terechtgesteld. 
 

3. Verzoeking 9’En laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen Hem verzocht 
hebben en door de slangen omgekomen zijn.’ 

Ook hier weer een verwijzing, naar Numeri 21:4 ‘Ze trokken van de berg Hor in de richting van de 
Schelfzee. Ze moesten om het land van Edom heen trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk het 
niet langer verdragen.’ Het volk wordt boos.  
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‘Het volk sprak tot God en tot Mozes: Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in 
de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze 
brood. 
Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk; die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël.’ 
Gelukkig gaan ze naar de Here en zeggen dat ze hebben gezondigd. Mozes bidt en het gaat weer weg. 
Door de verzoeking, het bewust zeggen ‘breng ons maar weer terug’ werd de Here beledigd.  
 
De slangen waren altijd in de woestijn, maar God beschermde hen ertegen. Dit deed Hij ook bij de 
vijandige legers. Ook die waren er altijd, maar God beschermde hen ertegen.  
Als het volk tegen God zegt dat ze het zonder Hem willen doen, doet Hij een stapje achteruit en dan 
zijn de gevolgen ook voor hen. Probeer het maar uit, zonder manna/water/bescherming tegen slangen 
en schorpioenen. Ook bij koningen die het zonder Hem willen doen laat God het gebeuren en komen 
er vijandige volken, denk aan Babel en Assur en de Filistijnen.  
We leven uit genade, niet uit eigen verdienste.  
 

4. Morren. 10’En mor niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door 
de verderver.’ 

Ook hier weer verwijzingen naar het boek Numeri. Numeri 14:2 
2’Al de Israëlieten morden tegen Mozes en tegen Aäron. Heel de gemeenschap zei tegen hen: Waren wij 
maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven! Waren wij maar gestorven!’ 
In :36 zien we later: 
’En de mannen die Mozes uitgestuurd had om het land te verkennen, en die, teruggekeerd, heel de 
gemeenschap tegen hem hadden doen morren door over het land een kwaad gerucht te laten 
uitgaan,37die mannen, die over dat land een kwaad gerucht hadden laten uitgaan, stierven ten gevolge 
van een plaag, voor het aangezicht van de HEERE.’ 
Overal volgde dezelfde consequentie! 
 
Paulus zegt: 1’Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot 
waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is.’ 
 
Het is niet zo dat wij gelijk omkomen bij een misstap. Bij de gemeente van Korinthe en het volk Israël 
zat dezelfde gedachte: Wij zijn gered uit Egypte en nu gaan we het zelf allemaal doen. Het gaat om 
zeggen dat je uit genade leeft, maar niet leven uit genade. Zeggen dat je uit genade leeft, maar zelf je 
eigen keuzes maken en doen waar je zelf zin in hebt; gelovig zijn zonder discipel te zijn. Zeggen ‘Here, 
Here’, maar niet doen wat de Here zegt.  
Paulus laat zien hoe dat afloopt.  
Bij het laatste oordeel, bij het beeld dat Hij gebruikt over een deur, dat de deur voor sommige mensen 
gesloten blijft. Hij zegt dan: ‘Ik ken u niet, gij huichelaars, lafhartigen, verfoeilijken, ontuchtigen.’ Wij 
zijn niet gewend om deze teksten te benoemen, maar ze staan er wel. 
 
Dan volgt de conclusie: 12’Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt’ 
Het gaat er niet om dat God iedere zonde meteen afstraft. Het gaat erom dat wie denkt te staan, een 
probleem heeft met de Here. Het gaat erom dat je belijdt in je leven dat je uit genade leeft. ‘Uw 
woorden zijn als voeding voor mijn ziel. Ik heb iedere dag het geestelijke manna nodig. Ik wil drinken 
uit de geestelijke rots van het Levende Water dat voortvloeit uit het kruis. Het levende water komt uit 
het kruis, uit genade.’ Daarom is het kruis bij ons in de kerk ook blauw verlicht.  
Je moet gaan nadenken als jij denkt dat jij de geweldige christen bent die alles voor elkaar heeft. Dat 
was de houding die de leraars in Korinthe hadden.  
Wie hoog denkt te klimmen, zal diep vallen.  
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Je kunt van alles doen of denken, maar als je de opofferende, genadige liefde niet hebt, ben je niets, 
zie 1 Korinthe 13.  
 
13’Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat 
u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven 
om die te kunnen doorstaan.’ 
Dit is een mooie dooddoener in het pastoraat, vreselijk als deze tekst in het pastoraat wordt gebruikt. 
Het is een valse leer. Sommige mensen krijgen meer lijden dan ze kunnen dragen, daarom noemen we 
dat ook ‘overlijden’. Ze krijgen meer dan hun lichaam en geest kan dragen.  
Je zegt dan dat God je het lijden geeft, maar dat Hij niet meer geeft dan je kunt dragen. Deze tekst 
hoort niet thuis in het pastoraat.  
Hier gaat het over de keuzes die je kunt maken en over de verleiding. Ik kan ervoor kiezen om niet te 
morren, om mezelf niet te verheffen, ik kan kiezen om geen ontucht te bedrijven, om geen afgoderij te 
bedrijven en om de Here niet te tarten en te verzoeken. In ziekte en leed heb je geen keus (tenzij je 
iets bewust hebt gedaan zodat je weet dat het je overkomt).  
Dat is de context van deze tekst! 
 
Paulus bedoelt met ‘Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen.’ dat je niet God de 
schuld moet geven van de dingen die je overkomen. Ga niet zeggen dat God je nu beproeft of dat Hij 
slangen stuurt. God zal ons geen verzoeking geven waar we geen antwoord op kunnen geven. Hij laat 
ons wel toe in situaties waarin wij geloofskeuzes moeten maken.  
We hebben de keus om bv wel of niet naar porno te kijken op internet of in hoe we 
praten/roddelen/wat we doen. Dat zijn de menselijke verzoekingen die ons overkomen, zegt :13. 
 
God wil niet dat we ziek worden. Het overkomt ons omdat we leven in een wereld vol met zonde en 
kwaad en Satan die rondgaat. We hebben een goede God en bij Hem is geen spoor van duisternis.  
God geeft de uitkomst: Ga staan in de kracht van de genade om stand te houden tegen de verleidingen 
en de kracht van het Woord.  
In sommige situaties, zoals soms bij ziekte, kan dat niet, dan is er zoveel lijden dat we overlijden.  
 
Avondmaal en afgoderij 
 
14Daarom, mijn geliefden, vlucht weg van de afgodendienst. 15Ik spreek toch tot u als tot 
verstandige mensen, beoordeelt u dan zelf wat ik zeg 
16De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het 
bloed van Christus? Dus door de beker te drinken bij het avondmaal, verbinden wij ons met het lijden 
van Christus.  
 
Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? 
De beker is a.h.w. het lichaam van Christus.  
De conclusie is:  17Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij allen hebben 
deel aan het ene brood.’ Dus door het avondmaal verbinden wij ons met Christus. Dan volgt een 
verwijt, een verwijzing naar de uittocht: 
18’Let op het Israël naar het vlees: hebben niet zij die de offers eten, gemeenschap met het altaar?’ In 
de tempel had je offers. Bij sommige dankoffers mocht je zelf een deel van het vlees houden om deel 
te hebben aan dat offer, net zoals bij het avondmaal. 
Als je naar een afgodenaltaar gaat en eet van dat offervlees, heb je ook gemeenschap met dat offer. Je 
kunt wel zeggen dat die afgod niet bestaat en dat je daarom kunt eten van het offervlees, maar dan 
heb je er toch deel aan. 
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Je moest volgens de traditie 
eerst rein zijn, dus meedoen 
aan een ceremonie om je te 
reinigen en dan kon je aan het 
offer deelnemen. Maar die 
god bestond toch niet? Dat 
zegt Paulus ook:  
19Wat zeg ik hiermee dan? Dat 
een afgod iets is, of dat een 
afgodenoffer iets is? 
20Nee, ik zeg dit omdat wat de 
heidenen offeren, zij dat aan 
demonen offeren en niet aan 
God, en ik wil niet dat u met 
de demonen gemeenschap 
hebt. 

 
In hoofdstuk 8 stond dat ze niet mee moesten doen met de afgodenoffers omwille van de zwakke 
broeders, ook al wist je dat afgoden niet bestaan. Je brengt zwakken in verleiding. Maar hier gaat 
Paulus verder, een diepere laag. Hij zegt dit omdat je dan aan demonen offert en niet aan God. De 
afgod is geen afgod, maar in de afgoderij zit demonie, de verkeerde kant van de engelen.  
Als wij bv een Boeddha in de tuin zetten, is dat een ding van steen of plastic, maar de geestelijke laag is 
anders. Die wordt beheerst door demonen, want wat Satan wil jou van Christus aftrekken. Daarom 
maakt hij afgoden die zogenaamd rust/vrede of wat dan ook brengen. Het beeld blijft een beeld, maar 
je offert aan demonen.  
 
2’1U kunt niet de drinkbeker van de Heere drinken én de drinkbeker van de demonen. U kunt niet 
deelhebben aan de tafel van de Heere én aan de tafel van de demonen.’ 
Je kunt niet zeggen dat het je niets doet. Er zit een wereld achter. Satan verzint allerlei aantrekkelijke 
afgoden: rust, geld, seks, enz.  
 
22’Of willen wij de Heere tot jaloersheid verwekken? Wij zijn toch niet sterker dan Hij?’ 
Wil je het uitproberen? Wil jij het Israël zijn van toen? Die zei: ‘We kunnen het wel zonder U in de 
woestijn.’ 
Wil jij zonder Zijn bescherming leven? En het alleen opnemen tegen de Satan of zijn demonen? Dan ga 
je voorbij aan de kern van het christelijk geloof: Wij roemen niet in eigen kracht, wij roemen in Christus 
alleen! 
 
Satan bedenkt van alles, zodat wij ons maar niet met Jezus bezig houden. Afgoden zijn niet 
onschuldig. Kies en weet! 
 
 
 
 
 


