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De eerste Brief  

van Paulus  

aan Korinte 

LES 4 Leiderschap en de gemeente 

BIJBELSTUDIE 
Structuur van de brief 

1:1-9  Inleiding 

1:10-6:20 Antwoord op verslagen 

 1:10-4:21  Een verdeelde kerk 

  1:10-2:16  Verdeeldheid 

  3:1-4:21  Leiderschap en de gemeente 

 5:1-6:20  Immoraliteit en procesvoering 

7:1-16:12 Antwoord op de brief van de Korintiërs 

16:13-24 Samenvattende zaken 

  

Problemen in Korinte 

• Overgerealiseerde eschatologie: 

1. Eschatologie – leer over eindtijd en laatste 
dingen 

2. Overgerealiseerd – toekomst wordt teveel naar 
het heden gehaald. We leven al in de hemel 

• Geen rekening houden met het spanningsveld van het 
koninkrijk van God 

• Leringen van leiders die hogere wijsheid zouden 
hebben 

• Paulus: gekruisigde Christus is Gods wijsheid 

 

Structuur hoofdstuk 3 en 4 

3:1-23  leiderschap en de gemeente 
 3:1-4  oppakken van onderwerp verdeeldheid 
 3:5-9a  leiders/leraren als dienaren op Gods 

   akker 
 3:9b-17  de gemeente als een bouwwerk van God 
 3:18-23  voorlopige samenvatting en conclusie 
4:1-21  leiderschap van Paulus en de gemeente in  

  Korinte 
 4:1-5  Paulus als dienaar van God  
 4:6-13  Dienen van de gekruisigde Christus 
 4:14-21  Paulus als vader voor de gemeente 
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Alternatieve structuur 

1:1-3:23 Theorie van het evangelie in reactie 
  op de problemen in Korinte 

 

 4:1-21  Autoriteit van Paulus herstellen 
   als voorwaarde voor praktijk 

 

5:1-6:20 Praktijk van problemen die ontstaan 
  uit de theorie 

 

Heroppakken verdeeldheid 3:1-4 

• Korintiërs – pneumatikoi, geestelijke mensen 

– Hogere wijsheid – sophia 

– Geestelijke gaven 

• Paulus: menselijke verlangens – mensen van 
het vlees 

– Kinderlijk en onvolwassen 

– Maken ruzie 

Dienaren op Gods akker 3:5-9a 

• Drie beelden: 

1. 3:5-9 – Akker - leiders 

2. 3:10-15 – Gebouw - gemeente 

3. 3:16-17 – Tempel - gemeente 

Dienaren op Gods akker 3:5-9a 

• Patronage-systeem – leiders op een voetstuk 

– Gevolg: Conflicten 

• Paulus: Betrouwbaarheid 

• Leiders werken, God doet groeien 

• Gemeente – Gods akker 

– Zijn eigendom - luisteren 

– Wij werken - gehoorzamen 
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Gemeente als bouwwerk      3:9b-17 

• Gemeente – Gods bouwwerk 

• Fundament – Christus 

– Door Paulus gelegd 

• Gekruisigde Christus – niet veranderen 

– Rest van gebouw door leiders 

• Welk materiaal? Edel of brandbaar? 

• Vuur - oordeel 

Gemeente als bouwwerk      3:9b-17 

• Gemeente als tempel van de Geest 

– Beeld van god in een tempel 

– Gods Geest in de gemeente 

• Gemeente kapot maken 

– Gods tempel kapot maken 

• Gemeente vernietigd 

– Door God vernietigd 

Voorlopige samenvatting      3:18-23 

• 3:21-23 – ruzie maken om leiders 

• 3:18-20 – ruzie vermommen met wijsheid 

 

• Bedrieg jezelf niet – weet wat je weet 

– Anderen krijgen ook gaven 

– Leiders – nederigheid 

 

 

Voorlopige samenvatting      3:18-23 

• Alles is van u 

– Gemeente heeft gaven 

– Individu vs. gemeenschap 

– God bepaalt de verdeling  

– Alles kan gebruikt worden 

– Niet eigen gebruik, maar om te delen 

• Zoals Christus deelde van God 
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Leiderschap van Paulus 

• Overgerealiseerde eschatologie 

– Paulus geen echte apostel 

• Gevaar voor evangelie 

• Gevaar voor autoriteit om aan te spreken 

Paulus als dienaar van God    4:1-5 

• Kritiek op Paulus: 
– Predikte geen wijsheid 

– Zwak 

– Predikte melk voor kinderen 

 

• Reactie Paulus: 
– Rentmeester legt verantwoording af aan God 

– Betrouwbaarheid 

– God oordeelt 

Paulus als dienaar van God    4:1-5 

• Paulus maakt ook fouten 

• Rentmeesterschap: 

– Verantwoording tot inzet 

– Betrouwbaarheid 

– Laten onderwijzen 

• Oordeel je leiders niet te snel 

Dienen van Christus 4:6-13 

• ‘Alles is u geschonken, dus waarom schept u dan 
op alsof u het zelf verworven hebt?’  
– Trots van Korintiërs 
– Zwakte van Paulus 

 
• 4:6 – meteschematisa - ‘het veranderen/ 

transformeren van een figuur/schema/uiterlijk 
om iets te verhullen/vermommen’ 

• Paulus benoemt de betrokken leiders bewust niet 
• Patronage-systeem 
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Dienen van Christus 4:6-13 

• ‘Houden aan wat geschreven staat’ 

– Oude Testament – Schrift 

– Eerder geciteerde Schrift in de brief 

– De hele brief tot nu toe 

• Tegen zelfverheerlijking en dieper evangelie 

Dienen van Christus 4:6-13 

• 4:8-13 – sarcasme en ironie 

• Korintiërs: 

– Al helemaal verzadigd 

– Rijk 

– koningen 

– Zo geweldig wijs 

– Geweldig sterk 

– Enorm in aanzien 

 

Dienen van Christus 4:6-13 

• Paulus: 
– Laagste plaats 

– Alsof ter dood 
veroordeeld 

– Voor de wereld 
een 
schouwspel 

– Dwaas omwille 
van Christus 

– Zwak 

– Worden 

veracht 

– Lijden honger 
en dorst 

– Nauwelijks 
kleren 

– Worden 
mishandeld 

– Dakloos 

– Zwoegen voor 
eigen brood 

– Bespot  
zegenen 

– Vervolgd  
verdragen 

– Beledigd  
vriendelijk 
antwoorden 

– Uitschot van 
de wereld 

– Uitvaagsel van 
de mensheid 
(vuil onder 
sandalen) 

 

Dienen van Christus 4:6-13 

• Paulus beroemt zich op datgene waar de 
Korintiërs hem juist om verachten 

• Ze zouden zijn voorbeeld moeten volgen, niet 
andersom 

• Paulus volgt het voorbeeld van Christus 
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Paulus als vader 4:14-21 

• Afsluiting – verdeeldheid gaat in tegen 
evangelie 

• Doel: terecht wijzen, niet beschamen 

• Paulus als liefdevolle vader die een kind 
terechtwijst 

• Stuurt Timoteüs om te helpen 

• Pastorale hart van Paulus, niet manipulatie 

• Gaan ze luisteren? 

Kerntekst 

 Weet u niet dat u een tempel 
van God bent en dat de Geest 
van God in uw midden woont? 

(I Kor. 3:16) 

Reflectievragen 

• Paulus stelt dat de Geest in ons, gelovigen, woont. 
Daarbij hoort geen zondig gedrag? Hoe zit het in jouw 
leven? Leef je naar de Geest of handel je ook wel eens 
naar het vlees?  

• Paulus stelt dat leiders wel belangrijk zijn, maar dat het 
God is die laat groeien. Hij waarschuwt leiders niet op 
een voetstuk te zetten. In de praktijk gebeurt dit toch 
vaak. Wat is jouw kijk op leiders? Zet je ze op een 
voetstuk? Of kijk je juist op ze neer? Is jouw kijk op 
leiders in balans? 

• Paulus roept ook op om goed voor leiders te zorgen. 
Op welke manier doe jij dit? 

Reflectievragen 

• Wijsheid betekent onder andere dat je weet 
dat je nog veel moet leren. We zouden ook 
nederig moeten zijn met wat we weten. Hoe 
zit dat bij jou? Sta je open voor kennis en 
wijsheid van anderen? Of weet je zelf wel hoe 
het zit? 

• Wat vind jij goede leiders en waarom? Komt 
dat overeen met wat Paulus zegt over zijn 
apostelschap in 4:8-13? 


