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achtergrondinformatie

❑ Paulus was rond 51AD in Korinthe aangekomen 
en heeft door zijn prediking de ekklesia 'geplant' 
(Hand.18); 

❑ anderhalf jaar is hij daar gebleven;
❑ ongeveer in 54 AD schrijft hij vanuit Efeze de 1e 

Korinthe-brief (Hand.19:21); 
❑ na Paulus' vertrek was Apollos in Korinthe 

gearriveerd en had de jonge ekklesia 'begoten';
❑ nadien waren nog andere predikers gekomen die...

▪ Paulus verdacht maakten;
▪ waarde toekenden aan filosofie en 

(godsdienstig) aanzien in de wereld. 



1Korinthe 4

1 Laat men zó met ons rekenen: 
als assistenten van Christus 

en beheerders van Gods geheimen.

= Paulus en Apollos (4:6)
de één plantte, de ander begoot

maar de Heer geeft wasdom 



1Korinthe 4

1 Laat men zó met ons rekenen: 
als assistenten van Christus

en beheerders van Gods geheimen.

via Priscilla en Aquilla was aan Apollos "de 
weg GODS nauwkeuriger uitgelegd";

aan Paulus waren vele "geheimenissen" 
toevertrouwd;

hij is gesteld tot beheerder van GODS 
huis in deze tijd!



1Korinthe 4

2 Hier overigens 
wordt in de beheerders gezocht 

dat men betrouwbaar bevonden wordt.

zie 2Kor.4:2 >



Maar wij versmaden 
de verborgenheden van de schande, 

niet wandelend in sluwheid, 
noch frauderend met het woord van God, 

maar in de openbaarmaking van de waarheid, 
onszelf aanbevelend, 

naar elk geweten van mensen toe, 
in het zicht van God.

2Korinthe 4:2



1Korinthe 4

3 Voor mij nu is het het minste
dat ik beoordeeld wordt onder jullie 

of onder een menselijke dag[vaarding]. 
Zelfs mezelf beoordeel ik niet. 

vergl. Gal.1:10



1Korinthe 4

3 Voor mij nu is het het minste 
dat ik beoordeeld wordt onder jullie

of onder een menselijke dag[vaarding]. 
Zelfs mezelf beoordeel ik niet. 

dag = gericht (rechtbank, tribunaal)
vergl. dagen voor het gericht
> dagvaarden



1Korinthe 4

3 Voor mij nu is het het minste 
dat ik beoordeeld wordt onder jullie 

of onder een menselijke dag[vaarding].
Zelfs mezelf beoordeel ik niet. 

niet: ik beoordeel mezelf gering
= valse bescheidenheid 



1Korinthe 4

4 Want ik ben mij van niets bewust, 
al ben ik daardoor niet gerechtvaardigd. 

Maar die mij oordeelt is de Heer.

▪ blinde vlekken, 
▪ selectief 
▪ belangenverstrengeling
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4 Want ik ben mij van niets bewust, 
al ben ik daardoor niet gerechtvaardigd.

Maar die mij oordeelt is de Heer.



1Korinthe 4

5 Daarom, oordeel niet iets 
vóór de gelegenheid, 

totdat de Heer zou komen 
die ook aan het licht zal brengen 

de verborgen dingen van de duisternis 
en openbaar zal maken 

de bedoelingen van de harten...  

kairos = niet 'tijd sec'
gelegenheid = tijd in kwalitatieve zin
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5 Daarom, oordeel niet iets 
vóór de gelegenheid, 

totdat de Heer zou komen 
die ook aan het licht zal brengen

de verborgen dingen van de duisternis 
en openbaar zal maken 

de bedoelingen van de harten... 

GODS werk is nog niet af...
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1Korinthe 4

5 ... En dan zal voor ieder 
de lof van God komen. 

voor wat HIJ heeft kunnen doen

niet: ons werk voor Hem
maar: zijn werk door ons


