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De eerste Brief  

van Paulus  

aan Korinte 

LES 7 Eten van offervlees 

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 H8-10 

• 8:1-13 – Probleem van eten van offervlees 

• 9:1-1-27 – Voorbeeld van Paulus 

• 10:1-13 – Voorbeeld van Israël 

• 10:14-22 – Avondmaal als raamwerk 

• 10:23-11:1 – Samenvatting en praktijk 

Hoofdstuk 8 

• Tempels: vlees geofferd 
– Direct opgegeten als ritueel 

– Verkocht op het marktplein 

• Twee partijen: 
– Sterken/kenners – wel eten: er is maar één God 

– Zwakken – niet eten: afgoderij 

• Paulus: 
– Sterken hebben theologisch gelijk (nuance in H10) 

– Zwakken moet rekening mee gehouden worden 
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Voorbeeld van Paulus 9:1-12a 

• Paulus is een apostel: 

1. De opgestane Heer gezien 

2. Gemeente in Korinte gesticht 

• Apostel heeft rechten: 

1. Zorg voor eten en drinken 

2. Meenemen van vrouw en onderhoud van haar 

• Voorbeelden van Paulus: militair, 
landbouwer en herder 

 

Voorbeeld van Paulus 9:1-12a 

• Voorbeeld Oude Testament 

– Deut. 25:4 – Dorsend rund niet muilkorven 

• Iemand die iets doet, mag daar van profiteren 

 

 Climax: Paulus en Barnabas delen als 
apostelen geestelijke zaken uit. Daar mogen ze 
materiële zaken voor terug verwachten. 

Paulus geeft zijn rechten op    9:12b-18 

• Paulus en Barnabas namen vrijwillig afstand 
van hun rechten 
– Patronage-systeem – schuld 

– Cultuur: belediging om te weigeren 

• Prioriteit lag bij verspreiding evangelie: 
– Niet kunnen corrigeren 

– Afstand van cultuur Korinte 

– De verspreiding van het evangelie is zijn loon en 
vreugde 

Flexibiliteit voor het evangelie 9:19-27 

• 9:1-12a - Paulus heeft rechten  

• 9:12b-18 - Geeft ze vrijwillig op 

• 9:19-27 - Voorbeeld voor de Korintiërs 

• Sterken  zwakken 

– Sterken moeten flexibeler zijn 

– Liefde is belangrijker 
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Flexibiliteit voor het evangelie 9:19-27 

• Zwakken  sterken en Paulus 

– Zwakken moeten flexibeler zijn 

– Paulus werkt contextueel t.b.v. de verspreiding 
van het evangelie 

• 9:20-22 – Groepen die buitenstaander van 
elkaar zijn 

• 9:23-27 – Inzet voor evangelie is hard werken 

– Vb. atleet – zelfdiscipline en trainen 

 

Hoofdstuk 10 

• H8 – Theologisch-pastoraal probleem 

• H9 – Positieve voorbeeld van Paulus: liefde is 
belangrijker dan theologisch gelijk 

• 10:1-13 – Negatieve voorbeeld van Israel  

Voorbeeld van Israël 10:1-13 

• We zijn gered, maar dit moet zich ook uiten in 
liefde 

• Israël – gered uit Egypte, viel in afgoderij, 
werd gestraft 

1. Paulus: gemeente staat in lijn met Israël – niet 
vergeten of wegzetten 

2. Israël als model voor de gemeente – we leren 
van hun verhalen 

 

 

Voorbeeld van Israël 10:1-13 

• 10:1-5 – ‘allemaal gered’ 5 keer  ‘de 
meesten afgewezen’ 

• Redding moet je uitleven 

  

 ‘Zonde is verlangen naar iets waar we geen 
recht op hebben of het richten van ons 
verlangen op het verkeerde’ 
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Voorbeeld van Israël 10:1-13 

• Israël wilde meer: 

– Afgoderij – gouden kalf 

– Immoraliteit – eten, drinken, dansen, seks – 
overspel Moabitische vrouwen 

– Twijfel aan Christus – ongeduld na bevrijding 

– Wanhoop, klagen, mopperen – mopperen omdat 
ze het ‘slecht’ hadden 

Voorbeeld van Israël 10:1-13 

• Korintiërs wilden meer: 

– Kennis en wijsheid 

– Gaven van de Geest 

– Meedoen met rituelen van afgoden 

– Genieten van alles (eten, seks) 

– Sociale status 

– Al in de hemel leven 

 

Voorbeeld van Israël 10:1-13 

• Spanningsveld: koninkrijk van God komt in het 
geding 
– Gered in een gevallen wereld – blijf heilig leven 

– Nieuwe tijd – deel aan Gods openbaringen en 
zegeningen 

• 10:12-13 - Spanningsveld – volharding 
– Gods trouw nodig 

– Beproeving: leven naar redding 

– Uitkomst: vergeving van zonden en hoopvolle 
toekomst 

Raamwerk van avondmaal 10:14-22 

• 10:14 - ‘Daarom verre houden van afgoderij’ 

• Avondmaal als raamwerk/voorbeeld 

– Avondmaal – één met Christus 

• We beamen dat we bij Christus horen 

– Eten offervlees bij ritueel –één met demonen 

• We beamen… afgoderij 

– Door afgoderij maken we God jaloers 
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Samenvatting en praktijk 10:14-11:1 

• 10:23 -  ‘Alles is toegestaan…’ 

• ‘…maar niet alles is goed’ 

• Goed: op de ander gericht, op de zwakken 

– Doe niet mee met heidense rituelen 

– Eet van het vlees op de markt 

– Weiger het als iemand u er op wijst 

– Geen aanstoot aan anderen 

– Pas je aan omwille van het evangelie 

Kerntekst 

 U zegt: ‘Alles is toegestaan.’  
Zeker, maar niet alles is goed.  

Alles is toegestaan,  
maar niet alles is opbouwend.  

Wees niet op uzelf gericht,  
maar op de ander.  

(I Kor. 10:24) 

Reflectievragen 

• Paulus is een apostel en daardoor heeft hij bepaalde 
rechten. Wij kunnen in ons leven soms ook denken dat 
we rechten hebben. Dat mensen ons op een bepaalde 
manier moeten behandelen bijvoorbeeld. Of dat de 
overheid dingen voor ons moet doen of regelen of juist 
moet laten. Hoe zit het met gezondheid, geluk en 
vrijheid?  In het dagelijks leven kunnen we over van 
alles denken dat we er recht op hebben. Op welke 
dingen denk jij recht te hebben? Is dat eigenlijk wel 
terecht?  

 

Reflectievragen 

• Paulus doet vervolgens afstand van zijn rechten ten 
behoeve van het evangelie. Hij maakt het zichzelf daarmee 
niet gemakkelijk. Maar het is wel het beste voor de liefde 
en voor God. Houd jij wel eens vast aan je rechten, 
waardoor de liefde of het evangelie in gevaar komt? Zou je 
er misschien voor kunnen kiezen om die rechten op te 
geven? 

• Het voorbeeld van Israel laat zien dat we kunnen zondigen 
door te verlangen naar meer wat niet van ons is. De 
verhalen in het Oude Testament zijn hier goede 
voorbeelden van. Zijn er dingen in jouw leven waar je naar 
verlangt, maar die je eigenlijk niet toekomen? Zou dat 
zonde kunnen zijn? Zou je hier iets mee willen/kunnen 
doen? 
 


