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opmerkingen vooraf...

❑ 1e Korinthe-brief: 
door Paulus geschreven vanuit Efeze rond 54 AD
(vergl. Hand.19:22 & 1Kor.16:5-12)  



opmerkingen vooraf...

❑ achtergrond hoofdstuk 10:14-33
▪ "vlucht weg van de afgodendienst" (:14);
▪ 'events' en festiviteiten in Korinthe waren (ook) 

religieus (>offermaaltijden; :20-22);
▪ gelovigen in de ene God, distantiëren zich 

daarvan => afwijzing, isolement, spot



1Korinthe 10

22 Of zijn wij de Heer jaloers aan het maken? 
Wij zijn toch niet sterker dan Hij?

nl. door deelname aan religieuze festiviteiten
verdraagt zich niet 
met het (er)kennen van de Heer



1Korinthe 10

22 Of zijn wij de Heer jaloers aan het maken?
Wij zijn toch niet sterker dan Hij?

De overtreffende kracht van de Heer is zowel 
een waarschuwing (>God laat niet met zich 
spotten) als een bemoediging!



1Korinthe 10

23 Alles is geoorloofd maar niet alles is nuttig. 
Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op.

2x hier en 2x in 6:12
typeert de vrijheid waarin we staan



1Korinthe 10

23 Alles is geoorloofd maar niet alles is nuttig. 
Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op.

nuttig = wat opbouwt
= het beslissende criterium



1Korinthe 10

24 Laat niemand het zijne zoeken, 
maar dat van de ander.

het belang van de ander
= wat de ander opbouwt

staat haaks op de filosofie v.d wereld
▪ ik = eerste persoon > ego-isme

• zelfontplooiing als primaire eis 
in relaties



1Korinthe 10

25 Alles wat in de vleeshal verkocht wordt, 
eet dat, zonder kritisch oordeel 

vanwege het geweten.

al het vlees had eerst dienst gedaan 
op het (afgodisch) altaar (:19-21)  



1Korinthe 10

25 Alles wat in de vleeshal verkocht wordt, 
eet dat, zonder kritisch oordeel 

vanwege het geweten.

sommigen weigerden het vlees omdat het als 
meedoen met afgoderij werd beschouwd:

(8:7 "gewoonte van de afgod" 
"zwak geweten")



1Korinthe 10

26 Want "de aarde is van de Heer 
en haar volheid".

zie Psalm 24:1
alles en iedereen, elk schepsel 

= van de Heer > Schepper en Redder



1Korinthe 10

27 Indien iemand van de ongelovigen 
jullie uitnodigt 

en jullie willen gaan...

waarom niet? 
ook de ongelovige is van de Heer!



1Korinthe 10

27 ... eet alles wat voorgezet wordt, 
zonder kritisch oordeel vanwege het geweten. 



1Korinthe 10

28 Maar indien iemand tot jullie zegt: 
dit is een gewijd offer, 

eet het dan niet
vanwege degene die dat aangeeft 

en het geweten.

want daarmee maakt de ander ("degene die dat 
aangeeft") de maaltijd tot een offermaaltijd



1Korinthe 10

29 Ik zeg nu niet het eigen geweten 
maar dat van de ander...

voor het (ge)weten van deze ongelovige, 
is de maaltijd een offermaaltijd 



1Korinthe 10

29 ... Want waarom zou mijn vrijheid 
worden geoordeeld

door het geweten van een ander? 

> mijn vrijheid is niet onderworpen aan 
het gebrekkig (ge)weten van de ander

maar vrijwillig zou men kiezen om af 
te zien > in het belang van de ander



1Korinthe 10

30 Indien ik in dankbaarheid deel neem, 
waarom word ik gelasterd 

over iets waarvoor ik dankzeg?

= dankzegging voor de maaltijd 
(uitbeelding van alles wat we ontvangen)



1Korinthe 10

30 Indien ik in dankbaarheid deel neem,
waarom word ik gelasterd 

over iets waarvoor ik dankzeg?

want dingen worden "dankzeggend 
gezegend" (vergl. Mar.6:41 & Joh.6:11)



1Korinthe 10

31 Hetzij dan dat jullie eten, 
hetzij jullie drinken 

of wat jullie ook doen, 
doet het alles tot heerlijkheid van God!

nl. door GOD te danken in alles 
> alles is ten goede! - => +

wordt alles heerlijkheid 
(doxa =stralend; 15:40,41) 



1Korinthe 10

32 Wordt geen struikelblok, 
noch voor Joden, 

noch voor Grieken, 
noch voor de ekklesia van God.

het Evangelie is een onvermijdelijke 'valstrik' 
(skandalon) (1Kor.1:23)

maar wijzelf zouden geen struikelblok vormen



1Korinthe 10

32 Wordt geen struikelblok,
noch voor Joden, 

noch voor Grieken, 
noch voor de ekklesia van God.

de drie primaire onderverdeling van de mensheid: 
▪ Joden (lees: Israël)
▪ Grieken (lees: de natiën)
▪ de ekklesia van God



1Korinthe 10

33 Zoals ook ik in alles allen behaag, 
niet om het belang van mijzelf te zoeken, 

maar dat van velen, 
opdat zij gered worden.

= tegenwoordige tijd!
• gered worden van de duisternis en 

de ogen opengaan voor het Evangelie 
van de heerlijkheid  (2Kor.4:4)


