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de waarheid van het Evangelie:
▪ God is de Redder van alle mensen - 1Tim.4:10
▪ = geen aanbod maar een bericht:

> niet voor maar "van alle mensen



de waarheid van het Evangelie:
▪ God is de Redder van alle mensen - 1Tim.4:10
▪ = geen aanbod maar een bericht

> niet voor maar "van alle mensen"

subtiele verdraaiing van de waarheid:
▪ alle mensen zijn gered = een leugen
▪ de universele Bijbelse waarheid is:

God redt d.m.v. geloof > Romeinen 10 >



Paulus in Romeinen 10

11 Want de Schrift zegt: 
ieder die op hem zijn geloof vestigt, 
zal niet beschaamd worden. 

In Jesaja 28:16 (LXX)
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11 Want de Schrift zegt: 
ieder die op hem zijn geloof vestigt, 
zal niet beschaamd worden. 
12 Want er is geen onderscheid 
tussen Jood en Griek. 
Want dezelfde is Heer van allen, 
rijk voor allen die Hem aanroepen.

> iedereen is zijn eigendom!
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Paulus in Romeinen 10

11 Want de Schrift zegt: 
ieder die op hem zijn geloof vestigt, 
zal niet beschaamd worden. 
12 Want er is geen onderscheid 
tussen Jood en Griek. 
Want dezelfde is Heer van allen, 
rijk voor allen die Hem aanroepen.
13 Want: ieder die de naam van de Heer 
aanroept, zal gered worden.

redding vindt plaats d.m.v. gelovig aanroepen 



gewoonlijk slechts kleine minderheden 
die worden gered...

• in de dagen van Noach: 8 zielen (2Petr.2:5)
• in de dagen van Lot: 3 zielen (Gen.19:16)
• tijdens Israëls woestijnreis: 2 zielen 

(Num.14:30)
• bij Jericho's verwoesting: Rachab met haar huis 

(Hebr.11:31)
• enz.



1Korinthe 1

21 Want omdat in Gods wijsheid, 
de wereld door de wijsheid God niet kende...

> het is Gods wijsheid dat de wereld met 
haar 'wijsheid' God niet kende:
• bewijs: het kruis stond in Jeruzalem (!!)



1Korinthe 1

21 ... behaagt het God
om door de dwaasheid van de prediking 
te redden hen die geloven.

God heeft er een plezier in om alle
• eigen wijsheid (beter weten)
• eigendunk (hoogmoed)
• eigengerechtigheid (religie)
te kijk te zetten!



1Korinthe 1

21 ... behaagt het God 
om door de dwaasheid van de prediking
te redden hen die geloven.

prediking: KEERUGMA

= proclamatie, heraut-boodschap, mededeling 



1Korinthe 1

21 ... behaagt het God 
om door de dwaasheid van de prediking 
te redden hen die geloven.

Gr. MORIA > eng. moron = idioot
▪ "de dwaasheid van de prediking":

• "het woord van het kruis"; 1:18
een "gekruisigde Christus"; 1:23



1Korinthe 1

21 ... behaagt het God 
om door de dwaasheid van de prediking 
te redden hen die geloven.

= tegenwoordige tijd
▪ NU vindt redding plaats door "de dwaasheid van 

de prediking";
▪ de prediking kán niet ruimer (God is de Redder 

van allen) maar ook niet scherper:
▪ ... het verdraagt NIETS van de mens >



25 Want het dwaze van God 
is wijzer dan de mensen 
en het zwakke van God 
is sterker dan de mensen.
(...)

1Korinthe 1

het dwaze en zwakke van God:
▪ = het kruis
▪ via het kruis wordt kracht openbaar dat 

al het menselijke overtreft (2Kor.13:4)



29 opdat GEEN VLEES ZICH ZOU BEROEMEN
in het zicht van God.

1Korinthe 1

dat is de angel van "de dwaasheid 
van de prediking":
▪ de mens kan niets af- of toedoen



30 Maar VANUIT HEM IS HET
dat jullie in Christus Jezus zijn, 
die van God wijsheid voor ons werd, 
bovendien rechtvaardigheid 
en heiliging en verlossing,

1Korinthe 1

= vanuit God



31 opdat het zij, zoals het is is geschreven: 
wie roemt, roeme in de Heer.

1Korinthe 1

herhaling van vers 29:
▪ alle roem is uitgesloten
▪ elke prediking zonder deze 'spits' is 

niet "de dwaasheid van de prediking"
▪ en redt niet... 


