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• vragen...

'In 2030 AD passeren we de mijlpaal van twee 
millennia sinds Christus' heengaan. Mijn vraag is: 

hoe leven we de tijd nog die ons hier rest? 

Is het nog zinvol te gaan trouwen? 
Of kinderen te krijgen? 

Of een opleiding te beginnen? 
Of een bedrijf te starten? 

Of een huis te kopen? 
Of plannen op langere termijn te maken?

Werkt de wetenschap dat de tijd nog kort is, 
niet verlammend voor mijn dagelijks leven 

en mijn plannenmakerij?'



we steken ons licht op bij Paulus in de Korinthe-brief

❑ hij schreef in een tijd (±54 AD) dat nog rekening 
werd gehouden met de terugkeer van de Heer in 
die  generatie (zie schema >)
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lichaam van 
Christus  

verborgen

Paulus maakt ekklesia als 
lichaam van Christus bekend
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Paulus in de Handelingen-tijd:
terugkeer Christus in deze generatie mogelijk...

wij tegen het einde van "de twee dagen":
Christus zal spoedig terugkeren

Paulus wij

2020 AD54 AD

(ongeveer) 2000 jaar

vergelijking Paulus' situatie en de onze  



1Korinthe 7

29 Dit echter zeg ik nadrukkelijk broeders: 
de gelegenheid is beperkt. 

als conclusie uit het voorgaande waarin 
Paulus de ongehuwde staat aanbeval 



1Korinthe 7

29 Dit echter zeg ik nadrukkelijk broeders:
de gelegenheid is beperkt. 

NBG: de tijd is kort

waaruit volgt: stel prioriteiten! 



1Korinthe 7

29 ... Voor het overige: 
dat ook zij die vrouwen hebben, 

zouden zijn als niet hebbend.

d.w.z. voor de tijd die nog rest



1Korinthe 7

29 ... Voor het overige:
dat ook zij die vrouwen hebben, 

zouden zijn als niet hebbend.

in het voorgaande (:25) sprak 
Paulus tot ongehuwden (maagden)



1Korinthe 7

29 ... Voor het overige:
dat ook zij die vrouwen hebben, 

zouden zijn als niet hebbend.

hoe waardevol het huwelijk ook 
is: het is (zeer) tijdelijk en het 
blijvende verdient prioriteit



1Korinthe 7

30 En die huilen als niet huilend
en die blij zijn als niet blij zijnd 

en die kopen als niet vasthoudend,

tranen zijn legitiem
"weent met de wenenden" 
(Rom.12:15)



1Korinthe 7

30 En die huilen als niet huilend
en die blij zijn als niet blij zijnd 

en die kopen als niet vasthoudend,

verdrietige zaken op aarde zijn voorbijgaand



1Korinthe 7

30 En die huilen als niet huilend 
en die blij zijn als niet blij zijnd 

en die kopen als niet vasthoudend,

d.w.z. om aardse zaken



1Korinthe 7

30 En die huilen als niet huilend 
en die blij zijn als niet blij zijnd

en die kopen als niet vasthoudend,

ook blijde zaken op aarde zijn voorbijgaand



1Korinthe 7

30 En die huilen als niet huilend 
en die blij zijn als niet blij zijnd

en die kopen als niet vasthoudend,

je koopt om iets tot bezit te maken
maar toch... je kunt het niet vast houden



1Korinthe 7

31 en die de wereld gebruiken
als niet verbruikend.

Want de vorm van deze wereld 
is aan het voorbijgaan.

alles is het onze - 1Kor.3:21,22

"de aarde is van de Heer 
en haar volheid" (1Kor.10:26)



1Korinthe 7

31 en die de wereld gebruiken 
als niet verbruikend. 

Want de vorm van deze wereld 
is aan het voorbijgaan.

niet in opgaan - als het één en al

niet stoïcijns (onbewogen) 
maar relativerend



1Korinthe 7

31 en die de wereld gebruiken 
als niet verbruikend.

Want de vorm van deze wereld 
is aan het voorbijgaan.

Gr. schema

de huidige gang van zaken in deze aeon



1Korinthe 7

31 en die de wereld gebruiken 
als niet verbruikend.

Want de vorm van deze wereld 
is aan het voorbijgaan.

een algemene waarheid voor stervelingen

maar in het bijzonder 
op het snijvlak van twee aeonen



leef, 
heb lief, 
koop, 

maak gebruik van alles

in het besef dat...

wat het zwaarst* is
het zwaarst moet wegen**

* het gewichtigste, belangrijkste
** is nummer 1

Paulus' advies voor wanneer de tijd nog kort is:


