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De eerste Brief  

van Paulus  

aan Korinte 

LES 5 Immoraliteit en procesvoering  

BIJBELSTUDIE 
Structuur van de brief 

1:1-9  Inleiding 

1:10-6:20 Antwoord op verslagen 

 1:10-4:21  Een verdeelde kerk 

 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 5 en 6 

• Verder met reactie op verslagen Chloë (1:11) 

– 5:1-13 – Geval van incest 

– 6:1-8 –De rechtbank 

– 6:9-11 – Immoreel gedrag 

– 6:12-20 – Vrijheid en discipline 
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Herstel autoriteit 

• 4:21 – met de stok of zachtmoedig en 
liefdevol? 

• Reactie op deze oproep is een test 

• ‘Alles is mij toegestaan’ (6:12, 10:23) 

– Alles mag 

– Geen correctie of tucht  

– Paulus: gedraag je als nieuwe schepping 

• Paulus spreekt de gemeente aan 

Geval van incest 5:1-5 

• Incest met stiefmoeder 

– Gruwel in Griekse wereld 

– OT: Lev. 18:8, 29, 20:11, Deut. 23:1 

• Oorzaak: 

1. Griekse filosofie: lichamelijk gedrag tast het 
geestelijke welzijn niet aan 

2. Evangelie: volledige vrijheid 

3. Cultuur: seksuele immoraliteit 

Geval van incest 5:1-5 

• Paulus: geschokt en bedroefd 

– Slecht getuigenis 

• I Kor. 5:9 – tranenbrief – geen omgang met 
ontuchtplegers 

• Twee problemen: 

1. Incest 

2. Reactie van de gemeente 

Geval van incest 5:1-5 

• Uitleveren aan satan: 

– Geen bekering 

– Synoniem: uit de gemeente zetten 

• Werkgebied van satan 

• Geen geestelijke bescherming 

• Doel: 
– Tot inkeer komen 

– Gemeente zuiveren 
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Gevaar van ‘vrijheid’ 5:6-13 

• Niet optreden creëert infectie 

• Beeld van zuurdesem en deeg 

– Pesach 

– Gelovige als nieuw brood – gedrag 

– Gemeente wordt aangetast 

• ‘Weet u niet dat…’ – bekend onderwijs 

De rechtbank 6:1-11 

• Burgerlijke rechtbank 

– Strafrecht goed geregeld 

– Civiel recht slecht geregeld, corruptie 

• Patronage-systeem 

• Openbare zitting – marktplein 
– Slecht getuigenis 

• Paulus boos: beter de onderste weg 

 

Alles toegestaan? 6:12-20 

• Probleem: gemeenteleden bezoeken 
prostituees 

• Moet toch kunnen? 

• Korintiërs: vrijheid dus behoeften bevredigen: 
seksualiteit en eten 

• Paulus:  

1. Geen slaaf van losbandigheid worden 

2. Is het goed? Voor individu en gemeente 

Alles toegestaan? 6:12-20 

• Gemeente als lichaam van Christus 
– Lichaam van de gelovige hoort daar ook bij 

– Dus ga daar netjes en rein mee om 

– Met lichaam maak je het Koninkrijk zichtbaar 

• Samen één lichaam worden: 
– Lijmen – schadelijk als je het losmaakt 

– Los van lichaam van Christus 

– Beter met de Heer verenigen – geestelijk 
• Verandering van gedrag 
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Alles toegestaan? 6:12-20 

• Paulus boos: ‘Ga ontucht uit de weg!’ (6:15, 
18) 

• Ontucht zonde tegen eigen lichaam 

– Meer dan welke ook 

– Seksuele zonde niet erger dan andere 

• Tegen Griekse dualisme lichaam-ziel 

• Soma – holistisch beeld, hele mens-zijn 
– Seksuele immoraliteit invloed op hele mens-zijn 

Alles toegestaan? 6:12-20 

• Lichaam als tempel van de Geest 

– Individu – 3:16 - gemeente 

– Heiligste van de tempel 

– Beeld van God 

– Ons gedrag maakt God zichtbaar 

• Incest, conflicten, ontucht  vernietigen Gods beeld 

Alles toegestaan? 6:12-20 

• 6:11, 20 

– 6:11 - Gereinigd, geheiligd, rechtvaardig verklaard 

– 6:20 - Gekocht en betaald 

• Dus bewijs God eer met je lichaam 

• Christus kocht ons met zijn bloed uit slavernij 

• Nu slaaf van Christus 

• Dien je oude meester niet meer! 

Kerntekst 

  

U bent gekocht en betaald, dus 
bewijs God eer met uw 

lichaam (I Kor. 6:20) 
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Reflectievragen 

• In de eerste verzen roept Paulus op om de man uit de 
gemeente te zetten. Wat vind je hiervan? Wat vind jij een 
goede manier om met zonde in de gemeente om te gaan?  

• Paulus gebruikt het beeld van het zuurdesem en het deeg. 
Een beetje zuurdesem maakt het hele deeg zuur. Een ander 
populair beeld van toetsing is: eet het vlees en spuug de 
botten uit. Wat is het verschil tussen deze twee beelden? 
Welke vind je beter of ‘bijbelser’? 

• Paulus zegt dat we niet moeten omgaan met 
ontuchtplegers en andere notoire zondaren. Jezus roept 
echt op om anderen niet te oordelen (Mat. 7:1). Hoe breng 
je I Kor. 6:12-13 hiermee in overeenstemming? Vind je het 
een goed bezwaar dat we niet mogen oordelen op basis 
van Mat. 7:1? 

Reflectievragen 

• Conflicten onder christenen zijn een slecht getuigenis voor 
de wereld. Wat is een betere manier van omgaan met 
conflicten in de gemeente? Hoe zou je dit in de praktijk 
kunnen toepassen? 

• In deze twee hoofdstukken gaat het over verschillende 
zonden en vooral over seksuele zonden. Hoe staat het in 
jouw leven op deze gebieden? (seksualiteit, financiën, 
uitbuiting, afgoderij (5:10), roddel, alcoholgebruik (5:11, 
6:9-10). Paulus zegt dat gelovigen in Korinte hieraan ook 
schuldig waren. Als we zondigen is het belangrijk dat we 
ons bekeren en onze zonden belijden. Dan is het ons 
vergeven. Maar als we hierin volharden doen we Christus, 
de gemeente en onszelf schade.  


