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BIJBELSTUDIE
De eerste Brief
van Paulus
aan Korinte

LES 2 INTRODUCTIE

De stad Korinte - geschiedenis
• Belangrijke handelsstad
– Land: noord-zuid
– Zee: oost-west

• Toeristische stad – Istmische Spelen
• Vernietigd in 146 BC
• Opgebouwd in 44 BC
– Jonge stad
– Romeinse stad

• Industriestad (grondstoffen en water)
• Strategische stad (waterbronnen en akrokorint)

De stad Korinte - cultuur
•
•
•
•
•
•
•

Concurrentie, handel, toerisme, prostitutie
Zelfvoorzienend, zelfgenoegzaam
American dream – selfmade man
Jonge, multiculturele kosmopoliet
Seksuele immoraliteit – Afrodite, korintiseren
Patronage – cliënten
Retorica
– Klassieke
– Populistische
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Invloed op de brief
•
•
•
•
•
•

Verdeeldheid, strijd
Roemen op leiders/leraren
Verdeling rijk en arm - avondmaal
Juridisch systeem
Gezondheid – lichaamsdelen
Romeinse gebruiken

Relatie Paulus en Korinte
• Twee problemen:
1. Interne verdeeldheid
2. Autoriteit apostelschap Paulus
 Wat betekent ‘geestelijk zijn’?

– Hoofddoek getrouwde vrouwen

• Welbespraaktheid
• Wijsheid en Griekse filosofie

Verdeeldheid in de gemeente
• Sociaal-economische verschillen
– Rijk vs. arm

• Mensen die roemen op leiders/leraren
• Paulus mengt zich niet in de partijen
• Paulus strijdt tegen de verdeeldheid

Apostelschap Paulus
• Paulus is apostelonwaardig
• Evangelie onbetrouwbaar in dat geval
• Doel van Paulus:
1. Visie op leiderschap herstellen
2. Erkenning apostelschap terugkrijgen
3. Geloofwaardigheid van zijn evangelie terug
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Onderliggende probleem
• Pneumatikos – ‘mensen van de Geest’
– Geestelijk zijn: bijzondere kennis en wijsheid
– Next level van het evangelie van Paulus (2:6, 3:1)
– Bewijs: spreken in tongentaal

Onderliggende probleem
1. Neerkijken op Paulus als apostel
2. Neerkijken op elkaar
– Wijsheid en kennis als concurrentiemiddel
– Verschillen i.p.v. overeenkomsten

• Als de engelen in de hemel (13:1)

– Geestelijk zijn:
• Niet met handen werken
• Welbespraakt zijn (1:17, 2:1-5)
• Fysiek sterk

Griekse filosofie
• Oorzaken:
1. Griekse filosofie:
• Plato: geestelijk vs. materieel
• Contra: gekruisigde Christus is zwak
• Vermenging Griekse filosofie met het evangelie

2. Cultuur van de stad:
• Zelfvoorzienend - hoogmoedig
• Roemen op status en mensen
• Patronage-systeem (II Kor. 11:7-15)

Reactie van Paulus
• Complexe problematiek – 16 hoofdstukken…
• Herdefiniëren van de term ‘geestelijk-zijn’
– Zwakte en lijden van Christus leidde tot overwinning
– Discipelschap is Jezus volgen, ook in het lijden
– Gaven van de Geest ter opbouw, niet verdeeldheid
(H12-14)
– Liefde is de belangrijkste gave (H13)
– De opstanding uit de dood is de overwinning, maar
dat komt nog (H15)

3

Bijbelstudie I Korintiërs – 2/10, 15 januari 2019

Theologie van de Korintiërs
• Overgerealiseerde eschatologie:
1. Eschatologie – leer over eindtijd en laatste
dingen
2. Overgerealiseerd – toekomst wordt te veel naar
het heden gehaald. We leven al in de hemel
• Geen rekening houden met het spanningsveld van het
koninkrijk van God

Kerntekst
Wie denkt u dat u bent? Bezit u ook maar
iets dat u niet geschonken is? Alles is u
geschonken, dus waarom schept u dan
op alsof u het zelf verworven hebt?
(I Kor. 4:7).

Structuur van de brief
1:1-9
1:10-6:20
1:10-4:21
5:1-6:20
7:1-16:12
7:1-40
8:1-11:1
11:2-16
12:1-14:20
15:1-58
16:1-11
16:12
16:13-24
16:13-18
16:19-24

Inleiding
Antwoord op verslagen
Een verdeelde kerk
Immoraliteit en procesvoering
Antwoord op de brief van de Korintiërs
Huwelijk en aanverwante zaken
Voedsel geofferd aan afgoden
Vrouwen en mannen in aanbidding
Geestelijke gaven en geestelijke mensen
Opstanding van de gelovigen
Over de collecte
Over de komst van Apollos
Samenvattende zaken
Samenvattende vermaningen
Laatste groeten

Reflectievragen
• De cultuur van de stad Korinte had een grote invloed op de
gelovigen. Dit is in onze tijd niet anders. Herken jij
invloeden van onze cultuur in de kerk? Herken jij de cultuur
van jouw leven en cultuur in je eigen geloof? Wat zou je
hiermee willen doen?
• De Korintiërs hadden een voorliefde voor populistische
retoriek. In onze tijd is dit ook weer populair. Hoe wapen jij
je tegen populistische invloeden of sprekers? Gaat het voor
jou om de waarheid of de manier van spreken bij iemand?
• Een onderliggend probleem in de gemeente van Korinte is
hun denken over ‘geestelijk-zijn’. Wat betekent dit in jouw
ogen? Vind jij jezelf geestelijk? En wat betekent dat dan in
de praktijk van je leven? Doe je hier ook iets mee?
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