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het idee achter de vraag...

▪ verdient dit bestaan vóór de dood wel het 
predikaat 'leven'? 
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predikaat 'leven'? 

▪ Waarom noemen wij het zo?
❖ uit ervaring kennen we geen bestaan, 

dat niet eindigt in de dood;
❖ ook Paulus gaat mee in dit gangbare 

spraakgebruik (1Kor.15:19):
Indien wij in alleen dit leven in Christus 
onze hoop hebben gevestigd, dan zijn 
wij beklagenswaardiger 
dan alle mensen.



het idee achter de vraag...

▪ verdient dit bestaan vóór de dood wel het 
predikaat 'leven'? 

▪ Waarom noemen wij het zo?
❖ uit ervaring kennen we geen bestaan, 

dat niet eindigt in de dood;
❖ ook Paulus gaat mee in dit gangbare 

spraakgebruik (1Kor.15:19):
Indien wij in alleen dit leven in Christus 
onze hoop hebben gevestigd, dan zijn 
wij beklagenswaardiger 
dan alle mensen.

▪ het predikaat 'leven' wordt pas misplaatst in 
vergelijking met wat gaat komen...



1Korinthe 15

22 Want evenals 
in Adam 

allen sterven, 
zó zullen ook 
in Christus 

allen levend gemaakt worden.

tegenwoordige tijd:
= bezig zijn te sterven
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22 Want evenals 
in Adam 

allen sterven,
zó zullen ook 
in Christus 

allen levend gemaakt worden.

nu: stervende
straks: levend gemaakt
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1Korinthe 15

32 Indien ik naar de mens 
vocht tegen wilde dieren in Efeze, 

wat baat het mij, 
indien doden niet worden opgewekt? 

Laten we eten en drinken, 
want morgen sterven we!

zie Hand.19:23 e.v.
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1Korinthe 15

32 Indien ik naar de mens 
vocht tegen wilde dieren in Efeze, 

wat baat het mij, 
indien doden niet worden opgewekt?

Laten we eten en drinken, 
want morgen sterven we!

> zonder hoop, geen leven



1Korinthe 15

33 Misleid jezelf niet; 
kwade samensprekingen

bederven geschikte zeden.

Gr. homilia (> homilitiek):
de ontkenning van opstanding



1Korinthe 15

33 Misleid jezelf niet; 
kwade samensprekingen 

bederven geschikte zeden.

Gr. ethos (> ethiek):
een levendmakend woord 
leidt tot "geschikte zeden"



1Korinthe 15

34 Ontnuchtert op de rechte wijze 
en zondigt niet, 

want sommigen hebben 
geen kennis van GOD. 

Tot jullie verlegenheid zeg ik dit.

= komt tot (rechte) bezinning...
> zodat het denken doeltreffend wordt!
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34 Ontnuchtert op de rechte wijze 
en zondigt niet,

want sommigen hebben 
geen kennis van GOD. 

Tot jullie verlegenheid zeg ik dit.

Gr. agnosia
= geen weet hebben van de levende GOD



1Korinthe 15

34 Ontnuchtert op de rechte wijze 
en zondigt niet, 

want sommigen hebben 
geen kennis van GOD.

Tot jullie verlegenheid zeg ik dit. 

> van een gelovige mag deze 
kennis worden verondersteld


