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De eerste Brief  

van Paulus  

aan Korinte 

LES 6 Seksualiteit en huwelijk 

BIJBELSTUDIE 
Structuur van de brief 

1:1-9  Inleiding 

1:10-6:20 Antwoord op verslagen 

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

 7:1-40  Huwelijk en aanverwante zaken 

 8:1-11:1  Voedsel geofferd aan afgoden 

 11:2-16  Vrouwen en mannen in aanbidding 

 12:1-14:20  Geestelijke gaven 

 15:1-58  Opstanding van de gelovigen 

16:13-24 Samenvattende zaken 

  

Structuur hoofdstuk 7 

• 7:1-7  Gehuwden 

• 7:8-9  Weduwnaars en weduwen 

• 7:10-11  Gehuwden (beiden gelovig) 

• 7:12-16  Gehuwden (een gelovig) 

• 7:17-24  Tussenstuk 

• 7:25-38  Ongehuwden 

• 7:39-40  Gehuwde vrouwen (en weduwen) 

Boodschap hoofdstuk 7 

• Blijf zoals je bent (7:17-24) 

• Je omstandigheden maken je niet geestelijk 

• Maar je gedrag in elke situatie 

• Context: snelle verwachting wederkomst 

• Mening van Paulus 

• Verwachting van Paulus 
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Seksualiteit en huwelijk 

1. Gevoelig onderwerp – ervaringen – wijsheid 
en voorzichtigheid 

2. Context – de bijbel zegt er meer over 

3. Context – ethiek  andere cultuur 

a) Eerst toen begrijpen, dan nu toepassen 

b) Bijbel staat boven onze cultuur 

Visie Korintiërs 

• Overgerealiseerde eschatologie: 
– Griekse filosofie 

– Cultuur van de stad Korinte 

• Twee richtingen: 

1. Lichamelijke onbelangrijk – alles mee doen 

  Losbandigheid 

2. Lichamelijke onbelangrijk – aardse overstijgen 

  Ascetisme 

Gehuwden  7:1-7 

• Blijf getrouwd  

• Wijs seksualiteit niet af 

• Seksualiteit – wederzijds 
– Niet afwijzen 

– Niet afdwingen 

• Uitzonderingen: vasten, ziekte, beperking, etc. 

• Paulus: 
– Niet tegen seksualiteit of huwelijk 

– Voor verspreiding van het evangelie 

Weduwnaars en weduwen 7:8-9 

• Blijf alleen zoals Paulus 

• Seksuele verlangens: trouw gerust 

 

Gehuwden (beiden gelovig) 7:10-11 
• Na bekering – huwelijk niet geestelijk 

Scheiding 

• Jezus: Niet scheiden! (uitzonderingen 
daargelaten) 
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Gehuwden (één gelovig) 7:12-16 

• Een van de partners komt tot geloof 

• Ongelovige wil scheiden: toegestaan 

• Gelovige wil scheiden: niet toegestaan 

• In de ander geheiligd 

– Niet gered 

– Door getuigenis kans op bekering 

• Ongelijk span: II Kor. 6:14-18 

Basisprincipes  7:17-24 

• Blijf zoals je bent 

• Omstandigheden maken je niet (on)geestelijk 

• Voorbeelden: besnijdenis, slaaf 

• Je bent gekocht en betaald 

• Dus word geen slaaf van onzinnige regels 

 

Ongehuwden  7:25-38 

• Mening van Paulus 

• Verwachting: spoedige wederkomst 

• Paulus: prioriteit bij evangelisatie 

• Kom je beloften na 

 

Gehuwde vrouwen en weduwen 7:39-40 

• Als weduwe hertrouwen met een gelovige 

• Beter ongetrouwd (denk aan context) 

• Mening van Paulus 
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Hoofdstuk 8  Eten van offervlees 

•  Tempels in Korinte: 
– Voedsel offeren aan afgoden 

– Vooral vlees van goede kwaliteit 

– Opgedragen aan goden 

– Opgegeten in tempel bij maaltijd 
• Eten van de god 

• Sociale gebeurtenissen (verjaardag, geboorte, huwelijk) 

– Verkocht op marktplaats 

– Onderdeel van dagelijks leven 

Hoofdstuk 8  Eten van offervlees 

• Hoe ga je hiermee om als christen? 

• Twee partijen: 

1. ‘sterken’ of ‘kenners’ – afgoden bestaan niet, 
één God, vlees kun je gewoon eten 

2. ‘zwakken’ – geloven in bestaan afgoden – eten 
van vlees is een offer aan afgod 

 

Hoofdstuk 8  Eten van offervlees 

• Visie van Paulus: 
1. Vrijheid om dit vlees te eten, want afgoden bestaan 

niet (theologisch) 

2. Doe dit echter niet als het geloof van de ander 
ondermijnd wordt (pastoraal) 

• 10:29 – vaak verkeerd gebruikt 

– Niet: als iemand er last van heeft 

– Maar: als het geloofsondermijnend is, laat het 
dan vrijwillig los 

 

 

Kerntekst 

 Laat, broeders en zusters,  

ieder voor God blijven wat hij was 
toen hij geroepen werd.  

(I Kor. 7:24) 
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Reflectievragen 

• Paulus zegt dat iedereen moet blijven zoals hij/zij was toen 
hij werd geroepen. Als we dat vanuit die context bekijken, 
betekent het eigenlijk dat je omstandigheden niet bepalen 
of je geestelijk bent. Denk jij soms ook aan je 
omstandigheden? Laat je jouw relatie met God bepalen 
door je omstandigheden? Kies er voor om de Geest door je 
heen te laten werken, ondanks je omstandigheden.  

• Paulus spreekt over seksualiteit en het huwelijk. Dit zijn 
gevoelige onderwerpen. Hoe zit dit in jouw leven? Is er 
sprake van beschadiging of nare ervaringen waar je 
misschien iets mee zou kunnen/moeten doen? Is er iets 
wat je goed zou kunnen maken? Heb je keuzes gemaakt 
waar je spijt van hebt? Wat zou je hier mee kunnen/willen 
doen?  
 

Reflectievragen 

• Paulus lijkt negatief te zijn over seksualiteit, maar 
eigenlijk is hij juist gericht op de verspreiding van het 
huwelijk. De bijbel is juist positief over seksualiteit, als 
het maar op een reine manier gebeurt. Hoe denk jij 
hierover? Ervaar jij dit ook zo? 

• In hoofdstuk 8 zegt Paulus dat de ene partij theologisch 
gelijk heeft. Maar hij zegt vanuit pastoraal oogpunt, dat 
men rekening met elkaar moet houden. De balans 
tussen theologie en liefde is soms lastig. Hoe zit dit bij 
jou? Ligt bij jou ook de prioriteit bij de liefde? 


