
Heerlijkheid en oneer





Dirk-Jan Jansen

Heerlijkheid 
en oneer

Een vers voor vers uitleg van de tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs



 

 

Heerlijkheid en oneer 
Een vers voor vers uitleg van de tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs

Copyright © Dirk-Jan Jansen
Vormgeving: Jan Paul Spoor

Eerste editie 2020 
OudeSporen online uitgeverij



‘...’

....





7

 

Gebruikte afkortingen
De afkortingen van de Bijbelboeken zijn als volgt:

Am Amos Jd Judas Mt Matteüs

Dn Daniël Jh Johannes Na Nahum

Dt Deuteronomium 1-3Jh 1-3 Johannes Ne Nehemia

Ea Ezra Jk Jakobus Nm Numeri

Ef Efeziërs Jl Joël Ob Obadja

Es Ester Jn Jona Op Openbaring

Ex Exodus Jr Jeremia Pr Prediker

Ez Ezechiël Js Jesaja Ps Psalmen

Fm Filemon Jz Jozua 1,2Pt 1,2 Petrus

Fp Filippenzen Kl Klaagliederen Ri Richteren

Gl Galaten 1,2Kn 1,2 Koningen Rm Romeinen

Gn Genesis Ko Kolossenzen Ru Ruth

Hb Hebreeën 1,2Ko 1,2 Korinthiërs Sf Sefanja

Hd Handelingen 1,2Kr 1,2 Kronieken 1,2Sm 1,2 Samuël

Hg Haggai Lk Lukas Sp Spreuken

Hk Habakuk Lv Leviticus 1,2Tm 1,2 Timoteüs

Hl Hooglied Mk Markus 1,2Ts 1,2 Tessalonicenzen

Hs Hosea Mi Micha Tt Titus

Jb Job Ml Maleachi Zc Zacharia



8

Heerlijkheid en oneer



9

Inhoud

Voorwoord  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2 Korinthiërs 1:1-8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2 Korinthiërs 1:9-17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2 Korinthiërs 1:18-2:3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2 Korinthiërs 2:1-3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2 Korinthiërs 2:4-12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2 Korinthiërs 2:13-3:6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

2 Korinthiërs 3:1-6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

2 Korinthiërs 3:7-18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

2 Korinthiërs 4:1-9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

2 Korinthiërs 4:10-18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

2 Korinthiërs 5:1-10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

2 Korinthiërs 5:12-21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91



10

Heerlijkheid en oneer

2 Korinthiërs 6:1-13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

2 Korinthiërs 6:14-7:5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

2 Korinthiërs 7:1-6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

2 Korinthiërs 7:6-16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

2 Korinthiërs 8:1-15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

2 Korinthiërs 8:16-24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

2 Korinthiërs 9:1-15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

2 Korinthiërs 10:1-9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

2 Korinthiërs 10:10-18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

2 Korinthiërs 11:1-10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

2 Korinthiërs 11:11-21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

2 Korinthiërs 11:22-33  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

2 Korinthiërs 12:1-10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

2 Korinthiërs 12:11-21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

2 Korinthiërs 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203



11

 



Heerlijkheid en oneer



13

Voorwoord

In december 2018, tijdens het tiende seizoen van de cursus ‘Bijbelplus’, een 
Bijbelstudie waarbij we de brieven van Paulus vers voor vers doorwandelen, 
begonnen we (na de bestudering van 2 Thessalonicenzen) met de tweede 
brief van Paulus aan de Korinthiërs. Om de week kwamen we bij elkaar in het 
vertrouwde Echocentrum in Harderwijk met om en nabij twintig cursisten tot 
begin maart 2020 waar het laatste vers werd behandeld. De, op het eerste 
gezicht, pittige en moeilijk te begrijpen brief bleek uiterst actueel te zijn 
voor de tijd waarin wij leven. Ook vandaag zijn er, net als destijds in de tijd 
van Paulus, velen die een afwijkende leer verkondigen dan welke hij bracht. 
Nu, in deze brief (en in de overige brieven van zijn hand) spreekt de Heilige 
Geest nog steeds gezaghebbend als wij onze harten ervoor open stellen. Ook 
in deze brief vinden we de Heer Jezus op een bijzondere wijze voorgesteld, 
als het Voorwerp van de gezonde leer waarin Paulus de gelovigen zo graag 
wilde ‘wortelen’ (zie Ko2:7). Bovendien zien we Hem in deze brief in Paulus als 
wakend over de zielen. 

Ook in deze cursus kregen de cursisten een uitgebreide samenvatting van de 
stof, welke nu in het boek is gebundeld dat u in handen houdt. Aan het einde van 
iedere samenvatting staan vijf vragen om te gebruiken ter voorbereiding van 
het volgende gedeelte. Deze vragen zijn ook nu weer in de tekst opgenomen.

Ik dank alle cursisten voor hun trouw en inbreng tijdens de avonden, Ger 
de Koning voor zijn website kingcomments.com die ik veel kon raadplegen 
alsmede de broeders die hem voorgingen op de voortreffelijke website 
stempublishing.com. Ook de broeders en zusters die mij hebben bemoedigd in 
het geloof, waaronder Roy en Anne Verhorst, Mark en Erika Reinds en vooral 
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mijn vrouw Ilona, wil ik bedanken. De Heer heeft hen gebruikt om zijn woord 
doorgang te laten vinden en het zicht op Hemzelf te vergroten.

Wat betreft vertaling is de dikgedrukte omkaderde tekst in de Telosvertaling. 
De citaten uit het Oude Testament zijn uit de Herziene Statenvertaling. 

De hoogste dank gaat uit naar mijn Heer Jezus Christus, die niet alleen het 
thema is van al het gezonde onderwijs, maar ook het motief van allen die dit 
onderwijs mogen brengen.

 

Dirk-Jan Jansen

Mei 2020

dirkjanjansen.nl
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Inleiding

We gaan ons vers voor vers bezighouden met de tweede brief die Paulus 
heeft geschreven aan de Korinthiërs. De brief was ook gericht aan alle andere 
christenen in Achaje (zie 1:1) en is vanuit Macedonië geschreven tijdens de 
derde zendingsreis in het jaar 56/57 (of 54/55), kort na de eerste brief aan 
de Korinthiërs. In deze eerste brief moest de apostel een hoop misstanden 
in die gemeente corrigeren vanwege hun vleselijke gezindheid (zie 1Ko3:1-3). 
Ze gedroegen zich als geestelijke kinderen en niet als volwassenen. De toon 
van de eerste brief was daarom niet altijd even vriendelijk, maar hoewel 
vermanend, ook bezorgd. 

Want in veel verdrukking en benauwdheid van hart heb ik u geschreven onder 
veel tranen, niet opdat u bedroefd zou worden, maar opdat u de liefde zou 
kennen die ik overvloedig tot u heb. 2Ko2:4

Paulus was benieuwd hoe de gemeente in Korinthe had gereageerd op zijn 
brief. Zijn plannen om via hen naar Macedonië door te reizen had hij daarom 
gestaakt want hij wilde hen in een goede conditie opzoeken (2:1). Hij wachtte 
in plaats daarvan met spanning (2:12) op zijn medewerker Titus die hem goed 
nieuws kwam brengen (7:7) en dat kwam ook. De gelovigen in Korinthe hadden 
zijn brief in een goede geest ontvangen en zich bekeerd.

Nu verblijd ik mij, niet omdat u bedroefd bent geworden, maar omdat u 
bedroefd bent geworden tot bekering toe; want u bent bedroefd geworden in 
overeenstemming met God, opdat u in niets schade van ons lijdt. 7:9

Paulus was hierover zo verheugd dat hij onmiddellijk deze brief schreef waarin 
hij minder afstandelijk is dan in zijn eerste brief en zijn hart voor hen bloot legt. 
Bovendien waren de gevaren nog lang niet geweken voor de Korinthiërs. Valse 
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apostelen (11:13-15) hadden hen met verkeerde leer bewerkt met als doel 
hen af te trekken van de Heer Jezus (11:3) en hen achter zichzelf aan te trekken 
(zie ook Hd20:30). Hierin waren zij al redelijk geslaagd (zie 12:20-21) tot groot 
verdriet van de apostel. De duivel laat ons nooit met rust! Paulus schildert hen 
als antwoord allereerst de verheerlijkte Heer voor ogen (2Ko3), vervolgens 
de kenmerken van de ware dienstknechten van Hem, de genade in Hem in 
het geven aan anderen (2Ko8-9). Tenslotte richt Paulus hun aandacht op 
zichzelf (hoofdstuk 10-12) zodat de valse apostelen, de bedrieglijke arbeiders 
ontmaskerd zullen worden (die alleen maar willen ontvangen, 2:17) door de 
Korinthiërs. Dit maakt deze brief uiterst actueel. Er is op dit gebied namelijk 
veel mis vandaag. Velen werpen zich binnen de christenheid op als ‘leiders’, 
‘voorgangers’ en ‘leraars’. Via internet, boeken, vanaf kansels en podia worden 
tal van visies en leerstellingen gelanceerd. Maar wat is betrouwbaar? Paulus 
leert ons in deze brief te letten op de kern van de boodschap en op de levens 
van degene die deze boodschap brengen. Zelf is hij hierin het grote voorbeeld 
in deze brief. Tenslotte gaat Paulus daarom ook in op de verdrukkingen die 
deel zijn van een ieder die de Heer Jezus oprecht wil dienen om aan te geven 
dat roemen in zwakheden een kenmerk is van de betrouwbare dienstknechten 
omdat de valse apostelen vooral roemden in zichzelf (10:12).  
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Vers 1

Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, en Timotheüs, de 
broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is, met alle heiligen die in 
heel Achaje zijn; 

Omdat de inhoud van deze brief gezaghebbend is, opent deze met Paulus 
die een gezondene is door Jezus Christus door de wil van God. Paulus is een 
apostel (‘gezondene’) die met gezag namens de Heer Jezus tot de gemeenten 
in Korinthe en heel Achaje schrijft. Ook wij hebben ons te onderwerpen aan het 
gezag van zijn brieven. Het zijn woorden die rechtstreeks van de verheerlijkte 
Heer Jezus komen. Het zijn zijn bevelen (zie 1Ts4:2). Ieder woord is daarom 
nuttig (zie 2Tm3:16-17) en het gepraat over ‘cultuurgebonden’ inzettingen 
moeten we daarom naast ons neerleggen. Bovendien vinden wij in deze brief 
Paulus ook als een voorbeeld van een ware werker namens de Heer, tegenover 
de valse werkers die zich manifesteerden in die tijd maar ook in de onze. 

Timotheüs vinden we vaker in de brieven als de rechterhand van Paulus, 
die ook had gearbeid in Korinthe (1:19). Hij is ‘de broeder’ die later het 
apostolische gezag van Paulus waarborgt in Efeze (1Tm1:3). Let op dat er 
staat ‘aan de gemeente van God die in Korinthe is’. Alle gelovigen in een stad 
worden gezien als de gemeente van God aldaar. Dit is niet zoals we vandaag 
spreken over bijv. de ‘gemeenten in Harderwijk’. God ziet zijn kinderen in een 
stad als de vertegenwoordiging van de hele gemeente. Het is dus ‘de gemeente 
in Harderwijk’, terwijl deze bestaat uit gelovigen die in allerlei verschillende 
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verbanden samenkomen. Verder is de brief ook geschreven aan alle heiligen in 
heel Achaje, een streek in Zuid-Griekenland, waarvan Korinthe de hoofdstad 
was. De gemeenten waren niet onafhankelijk van elkaar, maar verbonden. 
Wat in de ene gemeente gold, was bindend voor alle heiligen in heel Achaje. 
Een situatie die vandaag totaal anders is, waar iedere gemeente op zichzelf 
opereert. Maar dit is niet naar de gedachten van God.

Vers 2

genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. 

Een gebruikelijke groet van Paulus. Hij wenst de gelovigen de genade die er is 
in Christus toe. Dit als een bewust kennen van deze genade. Ook de vrede die 
er is van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus wenst hij hen toe. Hem 
kennen leidt tot vrede in alle omstandigheden. Deze zijn vaak niet goed, de 
gemeenten hadden en hebben te lijden. 

Vers 3

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der 
ontfermingen en de God van alle vertroosting, 

Paulus begint zoals hij dit doet in Ef1:3 met het prijzen van de God en Vader 
van onze Heer Jezus Christus. Hij noemt Hem hier ‘de Vader der ontfermingen 
en de God van alle vertroosting’. De Vader leeft innerlijk mee met zijn kinderen 
en vertroost in alle situaties. Dit schrijft Paulus om de lezers te bemoedigen die 
te maken hadden met lijden. Ieder mens krijgt hiermee te maken en dus ook 
de gelovigen. De leer dat God niet wil dat zijn kinderen lijden (bijv. in ziekte) is 
niet naar de Schrift:

Eén en hetzelfde overkomt allen als alle anderen: de rechtvaardige en de 
goddeloze, de goede en reine en de onreine, wie offert en wie niet offert, wie 
goed is vergaat het net als de zondaar, wie zweert net als wie bevreesd is een eed 
af te leggen. Dit is een kwaad bij alles wat er onder de zon plaatsvindt: dat allen 
één en hetzelfde overkomt. Pr9:2-3a

Deze tekst gaat over het sterven, maar kan ook worden toegepast op het 
leven. Mensen sterven, gelovigen ontslapen, dus als de Heer niet komt, 
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zullen zij ook sterven. Mensen lijden, ook gelovigen. Hen wordt lijden niet 
bespaard omdat zij gelovigen zijn (uitgezonderd de bijzondere momenten van 
incidentele genezing op gebed). Vandaag is er een leer, de ‘koninkrijksleer’, die 
beweert dat de gelovigen nu al iets kunnen meemaken van het toekomstige 
koninkrijk van de Heer Jezus. Zo kan er nu al genezing en voorspoed zijn omdat 
dit ‘vooruitgeschoven’ krachten zijn van straks, maar dit is niet Bijbels. Het is 
de tijdgeest van welvaart en ik-gerichtheid die is doorgedrongen in de leer. 
Men wil regeren in plaats van lijden. Paulus stelt heel duidelijk in 1Ko4:8 dat 
hij dit best zou willen, maar dat dit een regeren is dat nog niet op zijn plaats is. 

En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen: erfgenamen van God en 
medeerfgenamen van Christus, als wij inderdaad met Hem lijden, opdat wij ook 
met Hem verheerlijkt worden. Rm8:17

Hij leed voortdurend, als het ‘uitschot van de wereld’ (1Ko4:13), honger en 
dorst lijdend, naakt, met vuisten geslagen etc. (zie 1Ko4:11v.). De discipel wil 
worden als de Meester en dát is het enige doel. Maar in de tijd waarin wij 
leven is het verlangen naar dit ene doel vervangen door een verlangen naar 
nog zoveel meer. De mensen verlangen naar meer, naar invloed en voorspoed, 
naar krachten en wonderen, naar uiterlijk vertoon en tastbare zegen. Men 
vindt het niet meer genoeg om alleen maar te worden als de Heer. 

Vers 4

die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij hen kunnen vertroosten 
die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting waarmee wijzelf door 
God vertroost worden. 

Het lijden is een onderdeel van het leven als gelovige. Maar de Vader vertroost 
ons in al onze verdrukking. De verdrukking blijft, maar Hij komt daar in. Dit 
doet Hij door zicht te geven op Zichzelf en op de heerlijkheid die komt.

Want ik acht, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken 
te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. 
Rm8:18

Paulus had te lijden van de kant van de ongelovigen, van de Judaïstische 
dwaalleraars en van de gemeente waarover hij in zorg was (Rm15:31; 
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2Ko11:24-28). Bovendien had hij nog een ‘doorn voor het vlees’ (2Ko12:7). 
Deze ervaringen van lijden hadden voor Paulus een drievoudig effect:

1. Hij kon hierin de God en Vader van de Heer Jezus lofprijzen vanwege diens 
troost.

2. Hij kon anderen vertroosten vanwege de vertroosting die hijzelf had 
ervaren.

3. Hij kende de inhoud van de woorden van de Heer Jezus: ‘Een discipel is 
niet boven zijn Meester’ (Lk6:40). 

Anderen troosten in hun verdrukkingen doen wij door hen te wijzen op de 
genade die er is in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Hij laat dit lijden, 
wat wij juist van nature willen mijden, toe om ons te vormen naar het beeld 
van Christus. Bovendien is het einde van deze weg de heerlijkheid in het 
hemels koninkrijk. Door de ogen op deze twee zaken te richten (zie Hb11:1) 
worden wij vertroost. 

Vers 5

Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door 
Christus ook onze vertroosting overvloedig. 

Christus leed in deze wereld. Hij die de belangen van zijn Vader diende zonder 
compromis, leed van een vijandige wereld. Hij leed vanwege de duisternis in 
de harten van de mensen. Hij leed vanwege de weinige middelen die hij hier 
op deze aarde bezat. Dit lijden is ook ons deel omdat wij geroepen zijn om 
Hem te vertegenwoordigen. Het woord ‘lijden’ of ‘verdrukking’ komt zeven 
keer voor in de verzen 3-7, maar het woord ‘vertroosting’ tien keer. Christus is 
onze vertroosting en Hij voorziet ver boven het fysieke lijden uit. Als wij onze 
ogen maar op Hem gericht houden via het woord van God! 

En moge onze Heer Jezus Christus Zelf, en God onze Vader die ons heeft liefgehad 
en ons eeuwige vertroosting en goede hoop door genade heeft gegeven, uw 
harten vertroostten en u versterken in alle goed werk en woord. 2Ts2:16-17
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Vers 6

Hetzij wij dan verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en behoudenis; 
hetzij wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting, gewerkt in het 
volharden onder hetzelfde lijden dat ook wij lijden 

Paulus en de zijnen werden verdrukt, en dat was tot vertroosting en behoudenis 
voor de Korinthiërs die zich hierin zich gesterkt voelden dat ze niet alleen 
stonden in het lijden. 

Weerstaat hem, standvastig in het geloof, daar u weet dat hetzelfde lijden aan 
uw broederschap in de wereld zich voltrekt. 1Pt5:9

Wij kunnen vertroost worden als we merken dat andere gelovigen net zo 
te lijden hebben als wij. Daarom is de leer dat een gelovige op aardse en 
fysieke zegeningen kan rekenen zo schadelijk. Het ontmoedigt hen die 
lijden. ‘Behoudenis’ wil zeggen op de juiste wijze de eindstreep halen van de 
geloofsweg op aarde. Maar ook vertroosting door de Vader werkt vertroosting 
uit doordat we hierdoor anderen weer kunnen vertroosten. In het leven 
moeten we leren vol te houden onder moeilijke omstandigheden. Dit is 
volharden in geduld, ziende op Hem en op het einddoel. Paulus roemde in de 
verdrukkingen, terwijl deze vandaag worden weggeredeneerd:

En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten dat 
de verdrukking volharding werkt, Rm5:3

Verdrukkingen zijn ‘allerlei verzoekingen’ (1Pt1:6) en liggen op ieder vlak: 
geestelijk, mentaal en fysiek. Het hoort bij het zuchten van deze schepping 
waarin ook wij zuchten (Rm8:21-23). Iedere leer die dit ontkent is niet van God 
want het is niet naar het woord van God. 

Vers 7

(en onze hoop aangaande u is vast), daar wij weten dat u, zoals u deelgenoten 
bent van het lijden, het zo ook van de vertroosting bent. 

Deelgenoten van het lijden betekent dat wij iets zullen meemaken van de haat 
van de wereld. We zullen waarschijnlijk niet zo lijden als Paulus dit deed, maar 
toch geldt de geestelijke wet ook voor ons: hoe meer we te maken krijgen met 
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het type lijden waarmee hij te maken had, hoe meer we te maken krijgen met 
de vertroosting waaraan hij deel had. 

Vers 8

Want wij willen niet, broeders, dat u onbekend bent met onze verdrukking 
die ons in Asia is overkomen, dat wij uitermate bezwaard zijn geworden 
boven vermogen, zodat wij zelfs aan het leven wanhoopten. 

Paulus deelt iets van zijn hart met hen, wat hij had meegemaakt. Dit deed 
hij niet tijdens het schrijven van de eerste brief. Er was toen een bepaalde 
afstand die hij behield tot de Korinthiërs. Nu merkte hij, door het goede 
nieuws van Titus over hen, dat er een vertrouwensband was waardoor hij 
de vrijmoedigheid had te spreken over zijn lijden. Zo is er vandaag ook een 
geestelijke wet die ervoor zorgt dat zij die zich vleselijk opstellen weinig zullen 
begrijpen van het hart van de leer van Paulus. Ze zullen ‘op afstand’ blijven 
omdat zijn leer over de heerlijkheid van Christus geen ingang kan vinden in 
hun harten, net zoals destijds. Bovendien zal het lijden steeds meer worden 
vermeden doordat er leringen worden omarmd die de voorspoed en het geluk 
van de mens centraal stellen. Dit is alles niet volgens de leer van Paulus. In 
Asia had hij zelfs aan zijn eigen leven gewanhoopt, met hen die bij hem waren. 
Ze werden ‘uitermate bezwaard boven vermogen’. Dit horen wij niet vaak in 
het onderwijs van hen die het ‘koninkrijk-nu evangelie’ brengen! Zij spreken 
enkel en alleen over kracht, overwinning, opwekking, etc. De vervolging waar 
Paulus het hier over heeft kan slaan op de gebeurtenissen die zijn beschreven 
in Hd19:21-41, maar anderen twijfelen hieraan omdat uit dit gedeelte niet 
echt blijkt dat Paulus aan zijn leven wanhoopte. 
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Vragen over 2 Korinthiërs 1:10-18

1. Wat bedoelt Paulus met ‘uit een zo grote dood verlost’ in vs10?

2. Hoezo zal God ons verder verlossen? (vs10). We zijn toch al verlost?

3. Wat bedoelt Paulus met de genadegave in vs11?

4. Wat is de dag van onze Heer Jezus Christus? Vs14

5. Wat bedoelt Paulus met lichtvaardig handelen in vs17?
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God heeft aan Paulus de bijzondere genade gegeven om het woord van 
God te voleindigen (Ko1:25). Hij gaf hem inzicht in het geheimenis, of de 
verborgenheid die eeuwen lang onbekend was bij de mensen, inclusief de 
profeten (Ef3:2-5). Deze verborgenheid is het verlangen van de Vader Zelf, 
wat Hij in Zichzelf en voor Zichzelf heeft voorgenomen (Ef1:9-11; 3:11) om 
zijn Zoon boven alle dingen te plaatsen, verbonden met een hemelse bruid, 
de gemeente. Dit hemelse volk van God is voorbestemd om de heerlijkheid 
van Christus voor eeuwig te etaleren in de hele schepping. Dit evangelie van 
de heerlijkheid van Christus (2Ko4:4) verkondigde Paulus in iedere gemeente. 
De gelovigen hadden nu de verantwoordelijkheid zich enkel en alleen te 
richten op de verheerlijkte Heer in Wie al Gods raadsbesluiten openbaar 
zijn geworden opdat zijn morele voortreffelijkheden nu al in hen zichtbaar 
zouden worden. Helaas trok verkeerde leer de harten van de gelovigen 
overal van Christus af, waardoor Paulus dagelijks werd overvallen door 
bezorgdheid over de gemeenten (2Ko11:28). Deze brief is een antwoord op 
de reactie van de Korinthiërs op de eerste brief van Paulus. Zij hadden zijn 
vermaningen positief opgepakt en hiervoor schrijft Paulus hen opnieuw. Er 
was namelijk reden tot dank en openheid, maar ook voor waarschuwing. Ze 
liepen gevaar wereldgelijkvormig te worden in hun gedachten over de mens. 
Ze waren gevoelig voor mannen die zich beter voordeden naar capaciteiten en 
omstandigheden dan Paulus.

Het eerste gedeelte van dit hoofdstuk beschrijft Paulus hoe het lijden dat ons 
overkomt, oorzaak is van vertroosting aan elkaar. Het doel van deze brief is 
o.a. om aan te tonen hoe Paulus een betrouwbare dienstknecht is van de Heer. 
Hij is als het ware het voorbeeld zodat wij andere dienstknechten die tot ons 
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komen kunnen toetsen aan het voorbeeld van Paulus. Eén van de kenmerken 
van zo iemand is dat hij zelf lijdt en toch anderen weet te vertroosten.

Vers 9

Ja, wijzelf hadden het doodvonnis al in onszelf, opdat wij geen vertrouwen 
zouden hebben op onszelf, maar op God die de doden opwekt, 

Het lijden is voor de meeste mensen het moeilijkst te rijmen met een God 
van liefde. Paulus beschrijft hier hoe hij, na de vervolging in Asia, de dood in 
de ogen heeft gekeken. Uiteindelijk bleef er voor hem niets anders mee over 
dan God Zelf. Hem vertrouwen is het enige wat overblijft als het leven moeilijk 
wordt. God wil dat wij afzien van onszelf en volkomen op Hem vertrouwen. 

Daarin verheugt u zich, zo nodig nu een korte tijd bedroefd door allerlei 
verzoekingen, opdat de beproefdheid van uw geloof, veel kostbaarder dan die 
van goud, dat vergankelijk is en door vuur beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en 
heerlijkheid en eer bij de openbaring van Jezus Christus. 1Pt1:6-7

God wekt de doden op, dit leven is niet alles. Paulus keek verder dan dit leven 
en hield er niet krampachtig aan vast. Ons geloof in de moeilijkheden zal straks 
zijn tot lof van de Heer Jezus (zie ook vs14).

Vers 10

die ons uit een zo grote dood heeft verlost en zal verlossen; op Hem hebben 
wij onze hoop gevestigd dat Hij ons ook verder zal verlossen; 

Paulus was verlost uit de verdrukking waarvan hij dacht het niet te zullen 
overleven. ‘Een zo grote dood’ was zijn verwachting maar de Heer heeft hem 
verlost. Hierdoor kan Paulus ook zeggen dat de Heer hem zal verlossen. Hoe 
beter wij God de Vader leren kennen, hoe vaster ons geloof wordt en onze 
hoop. Hij zal ons altijd weer verlossen. Dit betekent niet dat Hij ons in dit 
leven altijd zal bewaren voor ziekte of zelfs een vroege dood, maar dat Hij 
ons geestelijk op de been houdt, gericht op de Heer Jezus, totdat we definitief 
verlost worden: 
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En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook 
wijzelf zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing 
van ons lichaam. Want wij zijn behouden geworden in de hoop. Een hoop nu die 
men ziet, is geen hoop; want wie hoopt er op wat hij ziet? Maar als wij hopen op 
wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Rm8:23-25

Vers 11

terwijl ook u voor ons meewerkt door het gebed, opdat voor de genadegave 
die ons door vele personen geschonken is, door velen dankzegging voor ons 
gedaan wordt. 

De gemeente in Korinthe bad voor de apostel Paulus om in zijn verdrukkingen 
stand te houden. Het bidden wordt hier ‘meewerken’ genoemd. Het is 
geestelijke inspanning. Enerzijds laat God niet los wat Hij begon, anderzijds 
is er het gebed voor elkaar, dat we mogen volhouden. De vele personen die 
hebben gebeden voor Paulus hebben er voor gezorgd dat zijn leven als een 
genadegave als het ware is ‘terug geschonken’. Paulus verwacht nu ook de 
dankzegging door velen voor deze gebedsverhoring. In zijn dienst als geroepen 
apostel was Paulus volkomen afhankelijk van anderen. Hij was geen solist, 
zoals zovelen vandaag dit juist wel zijn. Eén van de eerste aanwijzingen in deze 
brief van het verschil tussen ware en valse dienstknechten van de Heer. 

Vers 12

Want dit is onze roem: het getuigenis van ons geweten, dat wij in 
eenvoudigheid en oprechtheid voor God, en niet in vleselijke wijsheid maar 
in de genade van God, hebben verkeerd in de wereld en in het bijzonder bij u. 

Paulus werd, zoals vandaag ook, voortdurend aangevallen en bekritiseerd. 
Als de apostel die het geheimenis bediende aan de gemeente, was hij het 
bijzondere mikpunt van de tegenstander. Sommigen in Korinthe beschuldigden 
hem van onbetrouwbaarheid. Hij had immers zich voorgenomen hen te 
bezoeken, maar had daarvan afgezien vanwege zijn onzekerheid over hun 
staat na de eerste brief (zie vs23). Paulus zegt hierop dat hij een goed geweten 
heeft, iets waarin hij zich altijd oefende:
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Daarom oefen ik mij ook om altijd een onergerlijk geweten te hebben tegenover 
God en de mensen. Hd24:16

Paulus en de zijnen dienden de Heer met een oprecht geweten en in 
eenvoudigheid en oprechtheid. Ze maakten geen gebruik, zoals velen, van 
vleselijke wijsheid om indruk te maken. Ze hadden geen politieke bijbedoelingen 
om anderen voor zich te winnen, maar hun oog was eenvoudig, bewust van de 
genade van God. Deze genade bepaalde hun handelen zoals Paulus ook elders 
schrijft:

Want wij zijn de besnijdenis, wij die God dienen door de Geest van God, en in 
Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen; Fp3:3

Predikers die zó leven, proberen niet met grote inspanning en met allerlei 
trucs de mensen tot Christus te brengen, maar ze schilderen Christus voor de 
mensen vanuit de genade die ze zelf hebben ondervonden. 

Vers 13

Want wij schrijven u niets anders dan wat u weet of ook erkent; en ik hoop 
dat u dat tot het einde toe zult erkennen, 

Zoals we ook zie bij in 1 Thessalonicenzen 2 (zie mijn boek ‘De Heer komt’), 
gedroeg Paulus zich onder de gelovigen geheel in overeenstemming met 
zijn boodschap. Hij predikte en onderwees Christus (Ko1:28), maar hij was 
ook een waardige vertegenwoordiger van Hem, ondanks zijn zwakheden en 
tekortkomingen. Een ware dienstknecht van de Heer is wat hij spreekt en doet 
zich niet anders voor om anderen te manipuleren. Dit doet hij consequent tot 
het einde van zijn bediening. Ware medewerkers van de Heer zijn op de lange 
termijn te vertrouwen, niet alleen kortstondig waarna ze ineens een andere 
koers gaan varen. 

Vers 14

zoals u ook ten dele ons hebt erkend dat wij uw roem zijn, evenals u ook de 
onze bent op de dag van onze Heer Jezus. 
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Paulus spreekt hier over de dag van onze Heer Jezus. Andere plaatsen waar er 
over deze dag gesproken wordt zijn:

• De ‘dag van Christus Jezus’; Fp1:6

• De ‘dag van de Heer <Jezus’>; 1Ko5:5

• De ‘dag van onze Heer Jezus’; 2Ko1:14

• De ‘dag van de Heer’; 1Ts5:2; 2Ts2:2

Deze dag heeft verschillende aspecten. De oordeelskant naar de wereld toe is 
de ‘dag van de Heer’. Een andere uitdrukking is ‘de dag van Christus’. Hier ligt 
de nadruk meer op de beloning voor de gelovigen die zij zullen ontvangen voor 
de rechterstoel van Christus.

Oordeelt daarom niets voor de tijd, totdat de Heer komt, die ook wat in de 
duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen van de harten 
openbaar zal maken; en dan zal ieder zijn lof ontvangen van God. 1Ko4:5

Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, 
opdat ieder ontvangt wat in het lichaam is gedaan, naardat hij heeft bedreven, 
hetzij goed hetzij kwaad. 2Ko5:10

Op deze dag zal blijken dat Paulus de roem is van de Korinthiërs. Door Hem zijn 
zij tot erkentenis van de waarheid gekomen. Andersom zijn zij de roem van 
Paulus als ware vrucht op zijn bediening. Met het oog op die dag kan Paulus 
met een rustig geweten tot hen komen. Hij weet dat ondanks de moeilijkheden 
en de tegenstand, op de dag van Christus alles in zijn juiste perspectief komt 
te staan. 

Vers 15

En in dit vertrouwen wilde ik al eerder tot u komen, opdat u een tweede 
genade zou hebben, 

Paulus vertrouwen was dat zijn motieven juist waren om hen al eerder te 
bezoeken. Zijn eerste bezoek had hen de genade van God gebracht in de 
verlossing.
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En hij sprak op elke sabbat in de synagoge en overtuigde zowel Joden als Grieken. 
Hd18:4

Crispus nu, de overste van de synagoge, geloofde in de Heer met heel zijn huis; 
en velen van de Korinthiers die hem hoorden, geloofden en werden gedoopt. 
Hd18:8

Maar Paulus verlangde ernaar een ‘tweede genade’ te brengen aan hen. Ze 
waren immers nog kinderen in het geloof (1Ko3:1). Wij hebben nodig op te 
groeien in de genade (zie 2Tm2:1; Hb13:9; 2Pt3:18). Dit doen we door onze 
aandacht te richten op de verheerlijkte Heer Jezus via het geschreven woord 
onder de leiding van de Heilige Geest. Pas dan is er gezonde bodem voor 
geestelijke groei naar de wil van God. We zullen dan zien dat we niet alleen 
verlost zijn van het negatieve (zonden, dood, duivel), maar zijn gezet in het 
positieve, in Christus waardoor we voor de Vader staan als volkomen één met 
Christus. 

Vers 16

en ik wilde via u naar Macedonië doorreizen en van Macedonië weer naar u 
toe komen en door u voortgeholpen worden naar Judea. 

Het plan van Paulus was dat Hij via Korinthe zou doorreizen naar Macedonië en 
op de terugweg hen weer aan te doen om door hen voortgeholpen te worden 
in o.a. materiele voorzieningen richting Judea. Hij was zijn ‘broeders naar het 
vlees’ nooit vergeten. 

Vers 17

Heb ik dan soms door mij dit voor te nemen lichtvaardig gehandeld? Of wat 
ik mij voorneem, neem ik mij dat naar het vlees voor, zodat er bij mij zou zijn 
het ja, ja en het nee, nee? 

Deze plannen had Paulus weloverwogen gemaakt, niet naar het vlees, om er 
zelf voordeel van te ondervinden, maar naar de Geest, het (geestelijk) voordeel 
van de Korinthiërs verlangend. Daar is niets lichtvaardigs aan, zoals sommigen 
beweerden dat hij ‘ja’ en ‘nee’ tegelijk zei. Maar zijn ja was ja en zijn nee was 
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nee. Als wij iets beloven behoren we het ook te doen. Dat is gedrag dat past 
bij Christus. 

Laat uw woord ja echter ja zijn, en uw nee nee; en wat meer is dan dit, is uit de 
boze. Mt5:37

Voor alles echter, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel noch bij de aarde, 
noch enige andere eed. Maar laat uw ja ja en uw nee nee zijn, opdat u niet onder 
een oordeel valt. Jk5:12

Onze motieven, ons geweten en onze voornemens, ze behoren allemaal onder 
het gezag van de Heer te staan. Laten we in alles betrouwbaar zijn in deze 
dingen zodat Christus in ons wordt gezien.
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Vragen bij 2 Korinthiërs 1:18-2:3

1. In vers 19 staat dat Paulus Jezus als de Zoon van God verkondigde in 
Korinthe. Maar als we Hd18:5 lezen staat dat hij Hem als de Christus 
verkondigde. Hoe zit dat?

2. Wat wordt er bedoeld met ‘in Hem is het ja’, in vs19-20?

3. Hoe bedoelt Paulus het als hij zegt dat Christus het ‘amen’ is door hen? 
Vs20

4. Wat betekent het dat God ons heeft gezalfd? Zie vs21

5. Wat is de reden dat Paulus nog niet opnieuw naar de Korinthiërs was 
gekomen? Zie 3:1
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2 Korinthiërs 1:18-2:3

We leven vandaag in verwarrende tijden. Er is veel verschillende leer en veel 
gelovigen zien door de bomen het bos niet meer. Van iedere visie binnen de 
christenheid is wel een boek te koop of een website online te vinden. In de 
begintijd van de gemeente was dit nog niet zo, hoewel er al wel veel invloeden 
probeerden binnen te dringen. Paulus is de dienaar van de gemeente (Ko1:25) 
en leerde in iedere gemeente dezelfde dingen:

Daarom juist heb ik Timotheüs naar u toe gezonden, die mijn geliefd en trouw 
kind in de Heer is; die zal u mijn wegen, die in Christus Jezus zijn, in herinnering 
brengen, zoals ik overal in elke gemeente leer. 1Ko4:17

Willen we bewaard blijven voor verwarring, moeten we het onderwijs 
van de apostel Paulus goed kennen, dat wat hij o.a. ‘mijn evangelie’ noemt 
(Rm2:16; 16:25; 2Tm2:8). Dit onderwijs is vervat in dertien brieven, plus 
hoogstwaarschijnlijk ook in die aan de Hebreeën. Bovendien is een ieder die 
zijn onderwijs brengt, een ‘herder’ van de gemeente. In deze brief zien we 
dan ook de karaktereigenschappen van een dergelijke herder in Paulus zelf, 
tegenover hen die de gemeente in verwarring willen brengen. De tegenstander 
zal er namelijk alles aan doen om ons van dit onderwijs af te trekken (zie 
Gl4:17) omdat dit onderwijs ons geestelijk zal doen groeien. Dit was ook het 
geval in de gemeente van Korinthe. Doordat er sommigen waren die het gezag 
van Paulus wilden ondermijnen, schrijft hij deze brief. Ze zeiden o.a. dat hij 
niet betrouwbaar zou zijn door een aangekondigd bezoek aan hen toch uit te 
stellen (1:17,23). Zo zijn er vandaag ook velen die anderen leren dat de brieven 
van Paulus niet in alles serieus genomen moeten worden omdat delen door de 
toenmalige cultuur bepaald waren, zoals bijv. zijn onderwijs over vrouwen in 
de gemeente of over oudsten. Men vindt vandaag dat vrouwen best oudsten 
kunnen zijn, want Paulus schreef vanuit een bepaalde cultuur waarin vrouwen 
ondergeschikt waren, wat nu niet meer zo is. 
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Vers 18

Maar God is getrouw, dat ons woord tot u niet is ja en nee! 

Door Paulus te beschuldigen van onbetrouwbaarheid denkt de tegenstander 
een geniale zet te hebben uitgevoerd. Als dit immers in de harten van de 
Korinthiërs zou landen, dan zou men ook zijn onderwijs betreffende de 
verheerlijkte Heer (3:18) niet meer ontvangen. Breng de prediker ten val 
en zijn boodschap krijgt geen ingang meer. Paulus verdedigt in dit gedeelte 
vervolgens niet zichzelf, maar zijn dienst. Het gaat Hem om de eer van Christus, 
niet om zijn eigen eer. Het onderwijs van Paulus is niet een soort theoretisch, 
hoogstaand iets, maar een praktisch uitwerken van de genade van God. 
Daarom zegt Paulus hier dat God getrouw is, zodat hij de aandacht niet op 
zijn eigen trouw richt. De dienstknechten van die God spreken duidelijke taal, 
en zijn niet wispelturig. Paulus, Silvanus en Timotheüs waren te vertrouwen 
omdat zij de trouwe God vertegenwoordigden. Ook wij moeten betrouwbaar 
zijn in onze woorden en daden. Dan pas krijgt ook onze boodschap kracht. Als 
wij een God vertegenwoordigen die trouw is, behoren wij dat ook te zijn. 

Vers 19

Want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u door ons gepredikt is, door 
mij en Silvanus en Timotheüs, was niet ja en nee, maar in Hem is het ja. 

De inhoud van de prediking is de Zoon van God, Jezus Christus. De prediker 
die namens God spreekt stelt altijd in alles de Zoon van God centraal. Hij 
vormt de kern van zijn prediking. Het evangelie is ‘aangaande zijn Zoon’ 
(Rm1:3). Het gaat in het evangelie om de verheerlijking van de Zoon van God. 
Daarom verkondigde Paulus niet een systeem, maar een Persoon. Hij is de 
eeuwige Zoon en God Zelf, die mens werd in Jezus. Hij is tegelijk de Christus, 
de ‘gezalfde’ mens door Wie God al zijn plannen en raadsbesluiten uitvoert. 
Paulus ‘schilderde’ Hem als gekruisigd voor de ogen van de luisteraars (Gl3:1). 
Het doel is dat wij met Hem bezig zijn en Hem voor ons geestelijk oog houden 
(zie 2Ko3:18). Hierdoor ontstaat steeds meer het verlangen in ons hart dat Hij 
in ons leven verheerlijkt moet worden.

Daarom bidden wij ook altijd voor u, dat onze God u de roeping waard acht en 
alle welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof in kracht vervult, 
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opdat de naam van onze Heer Jezus verheerlijkt wordt in u en u in Hem, naar 
de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. 2Ts2:11-12

Zijn gezindheid willen wij bezitten zodat Hij wordt gezien in ons. Als we zó met 
Hem bezig zijn, dan worden wij toch ook niet heen en weer geslingerd door 
tegenstrijdige motieven en gevoelens? Dit is geestelijke groei want in de loop 
van de tijd wordt onze beleving van deze dingen stabieler. We weten dat Hij 
het doel is, maar onze beleving is daar niet altijd bij. Door in Hem te groeien 
verdwijnt dit verschil meer en meer. Hij is niet ja en nee, maar in Hem is het ja. 

Vers 20

Want hoeveel beloften van God er ook zijn, in Hem is het ja; daarom is ook 
door Hem het Amen, tot heerlijkheid van God door ons. 

Alles wat God doet en belooft heeft altijd maar één doel: de verheerlijking 
van zijn Zoon. Dit zal zijn door Israël op aarde en door de gemeente in de 
hemelen. Daarom is Christus het ‘amen’, wat betekent ‘het is zo’. Hij zal alles 
uitvoeren tot de heerlijkheid van God omdat Hij altijd leeft in tegenstelling 
tot de sterfelijke aartsvaders die hierdoor nooit aan de beloften toekwamen. 
God zal worden verheerlijkt door de gemeente omdat Christus in de gemeente 
wordt verheerlijkt als Hij straks komt. 

…opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid, wij die vooraf in Christus 
hebben gehoopt; Ef1:12

opdat u zuiver en onberispelijk bent tegen de dag van Christus, vervuld met de 
vrucht van de gerechtigheid die door Jezus Christus is, tot heerlijkheid en lof van 
God. Fp1:10,11

Paulus verbindt voortdurend de praktische zaken van het leven, zoals hier 
het betrouwbaar zijn in ons spreken en beloven, met Wie God is en wat Hij 
in Christus heeft gedaan. Hetzelfde zien we bijv. bij het geven van giften in 
hoofdstuk 8 en 9. 

Vers 21

Hij nu die ons met u bevestigt in Christus en ons heeft gezalfd, is God, 
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De heilige en rechtvaardige God heeft ons ‘bevestigd’ in Christus. Hij heeft ons 
met Hem verbonden op een volmaakte wijze zodat Hij ons in Hem ziet.

Uit Hem toch bent u in Christus Jezus, die ons geworden is: wijsheid van 
Godswege, gerechtigheid, heiliging en verlossing; 1Ko1:30

God heeft daarnaast ook ons gezalfd met de Heilige Geest. Dit is niet, zoals 
we vandaag horen, iets wat herhaald moet worden of moet toenemen of wat 
te maken heeft met speciale kracht voor wonderen of tekenen. Het heeft te 
maken met geestelijke kennis van Hem. Iedere gelovige is gezalfd of verzegeld 
(Ef1:13) met de Heilige Geest.

En u hebt de zalving vanwege de Heilige en u weet alles. 1Jh2:20

En wat u betreft, de zalving die u van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en u hebt 
niet nodig dat iemand u leert; maar zoals zijn zalving u over alles leert, en waar 
is en geen leugen, en zoals zij u geleerd heeft, blijft u in Hem. 1Jh2:27

De Heilige Geest zorgt ervoor dat het karakter van Christus door ons openbaar 
wordt tot eer van God. Hiervoor moeten onze harten voortdurend vervuld 
worden van Hem, terwijl we de wereld negeren met haar verleidingen. Als we 
op Hem zien, de verheerlijkte Zoon van God in de hemel, wandelen we door 
de Geest. Hiertoe dient de zalving. Helaas zien we vandaag dat hoewel er soms 
heel veel goed onderwijs aan gelovigen wordt geleerd, het geen vaste voet 
kan krijgen doordat men wereldgelijkvormig is. Het is daarom een gebedsstrijd 
dat het gegeven onderwijs ook daadwerkelijk in de harten ontvangen wordt 
(Ef6:18).

Vers 22

die ons ook verzegeld en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven 
heeft. 

Naast de zalving, heeft God ons ook verzegeld met de Heilige Geest (Ef1:13; 
4:30). Dit is het ‘eigendomsmerk’ dat we van Hem zijn. Dit is niet iets theoretisch, 
maar de wereld om ons heen moet kunnen zien dat wij vertegenwoordigers 
van God zijn doordat wij de kenmerken van Christus steeds meer vertonen (zie 
1Ts1:7-8). Dit is de vrucht van de Geest waardoor de Vader verheerlijkt wordt 
(Jh15:8). Dan volgt tenslotte dat de Geest ons ook als onderpand is gegeven ‘in 
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onze harten’. Hierdoor kunnen wij nu al innerlijk in onze harten genieten van 
de toekomstige heerlijkheid waarheen we op weg zijn. 

…de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de 
verlossing van de verkregen bezitting, tot lof van zijn heerlijkheid. Ef1:13-14

De Heilige Geest versterkt zo onze harten omdat we een levende hoop hebben 
op wat straks komt (zie ook Rm8:18). Dus samengevat:

1. God bevestigt ons. Hierdoor leren we de liefde van God door terug te 
kijken op het kruis.

2. God heeft ons gezalfd. Hierdoor kijken we omhoog naar de heerlijkheid 
van Christus en leren we al de raadsbesluiten van God kennen.

3. God heeft ons verzegeld. Hierdoor zijn wij getuigen van Wie Hij is in de 
wereld om ons heen. 

4. God heeft ons een onderpand gegeven. Hierdoor kijken we vooruit naar 
de heerlijkheid die voor ons ligt waar we met Christus en als Christus 
zullen zijn. 

Vers 23

Maar ik roep God aan als getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen nog 
niet naar Korinthe ben gekomen! 

De reden dat Paulus nog niet naar Korinthe was gekomen was vanuit een 
zuiver motief. Hij roept God als zijn getuige over zijn ziel. De reden was dat hij 
hen wilde ‘sparen’. Mochten zij niet hebben geluisterd naar de vermaningen 
in zijn eerste brief, dan zou hij hen bij zijn bezoek weer moeten bedroeven. 
Sommige gemeenten staan niet open voor het onderwijs van Paulus (denk bijv. 
aan zijn bevelen over vrouwen die behoren te zwijgen en oudsten die moeten 
worden erkend i.p.v. aangesteld. Zie mijn boek ‘Gods huis en ons gedrag’). 
Als zijn onderwijs wél zou ‘binnenkomen’ in de gewetens, zou men zelf niet 
gespaard worden, want alles wat van de mens is, wordt veroordeeld door de 
boodschap van het kruis!
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Vers 24

Niet dat wij heersen over uw geloof, maar wij zijn medewerkers aan uw 
blijdschap; want door het geloof staat u. 

Ware herders heersen niet over het geloof van anderen. Niemand mag staan 
tussen ons en de Heer. Veel gelovigen ‘leunen’ op anderen, hetzij voorgangers 
of dominees of mensen die zeggen een bepaalde ‘gave’ te hebben, denk aan 
de zogenaamde ‘gebedsgenezers’, maar dit moet niet zo zijn. Ook moet ons 
leven niet zijn gebouwd op bepaalde voorschriften van anderen: ‘doe dit’, ‘doe 
dat niet’, waarbij deze zaken losgekoppeld zijn van onze omgang met de Heer 
door het geloof. Velen leven op het geloof van anderen. Ze willen horen wat 
wel en wat niet te doen. Ze zien in anderen een ‘middelaar’ tussen hen en God. 
Zo ontstaan de mannen met macht en invloed, maar het is niet Bijbels. Iedere 
gelovige moet een persoonlijke relatie met de Heer onderhouden waarvan uit 
onze daden volgen. Hiervoor kunnen wij wel hulp, ondersteuning en onderwijs 
van anderen gebruiken uiteraard. Paulus beschrijft zichzelf en zijn medewerkers 
dan ook als ‘medewerkers’ aan de blijdschap van de Korinthiërs. Het is door 
het geloof dat zij, en wij, staan. Geloof is altijd de voorwaarde en aanleiding 
voor gedrag. Ieder mens handelt vanuit een bepaalde overtuiging. Doordat 
wij geloven dat Christus het doel van ons leven is en wij Hem willen kennen, 
is dit de basis en de reden dat onze levens door Hem beïnvloed worden. Als 
anderen ons opbouwen in dit kostbare geloof, zijn zij medewerkers aan onze 
blijdschap. Door Paulus’ onderwijs goed te bestuderen en in gebed een zaak 
van het hart te maken, wordt hij een grote medewerker aan onze blijdschap 
in de Heer. Niemand dan hij leert namelijk zo volledig over de heerlijkheid van 
Zijn genade.
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Vers 1

Maar ik heb dit bij mijzelf voorgenomen, niet weer met droefheid bij u te 
komen. 

Paulus wilde niet nog eens ‘met droefheid’ bij hen komen. Deze droefheid 
was hun deel toen de eerste brief bij hen werd voorgelezen (zie 7:8-11). Zij 
hadden de zonde in hun midden nog niet veroordeeld. De man die de vrouw 
van zijn vader had en dus hoereerde (1Ko5:1) werd tevens bedroefd en later 
in dit hoofdstuk horen we dat hij tot inkeer is gekomen. Door zonde aan te 
wijzen kan er droefheid ontstaan, maar deze wolk tussen herder en gemeente 
mag er niet blijven. Paulus wenste dat hun verhouding weer goed zou zijn, 
maar dat hing af van hun reactie op zijn eerste brief. Als de gemeenten ernst 
zouden maken met Paulus’ vermaningen over zonde, zouden zij in eerste 
instantie best wel eens bedroefd kunnen worden, net als wij persoonlijk. Maar 
deze ‘droefheid’ zou ons tot bekering moeten leiden. Zaken als ongehuwd 
samenwonen, homoseksuele relaties, hebzucht, kwaadsprekerij etc. worden 
dan gezien en beleden in het licht van Gods woord. 

Vers 2

Want als ik het ben die u bedroef, wie is het dan die mij blij maakt, dan hij die 
door mij bedroefd werd? 
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Door vermaning waren zij bedroefd, maar dan konden ook alleen zij Paulus 
weer blij maken en wel door zich te bekeren, hetgeen ook was gebeurd. Het 
is de Geest van Christus in hem die deze blijdschap bewerkte en zo in de Heer 
Jezus verblijd als wij ons bekeren van de dingen van de duisternis. Helaas blijkt 
uit 12:20-21 dat met diezelfde zonden niet definitief werd afgerekend door 
sommigen in de gemeente.

Vers 3

En dit heb ik juist geschreven, opdat ik niet bij mijn komst droefheid zou 
hebben door hen over wie ik mij moest verblijden; daar ik van u allen 
vertrouw, dat mijn blijdschap die van u allen is.

Gelovigen horen het hart van de herder te verblijden. Dit gebeurt doordat 
zij zijn onderwijs en de daarbij behorende correctie en vermaning ter harte 
nemen. Vandaag gebeurt dat niet veel meer doordat iedereen het ‘beter 
weet’. Als er een gezindheid is van gehoorzaamheid en inschikkelijkheid wat 
betreft de leer van de apostelen, zou er meer blijdschap zijn. Paulus vertrouwt 
erop dat de Korinthiërs net zo blij zouden zijn als hij over de houding die men 
heeft t.o.v. zonde en de Heer. 

Vragen over 2 Korinthiërs 2:4-12

1. Over welke blijdschap heeft Paulus het in vers 4?

2. Waar bestond de ‘ijver’ voor Paulus uit bij de Korinthiërs? Vs7

3. Waar bestond hun treuren uit? Vs7

4. Welke bedroefdheid is niet in overeenstemming met God? Vs9

5. Over welke zaak heeft Paulus het in vs11?
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Deze tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs is, zoals ik eerder heb 
aangestipt, voor ons van zeer groot belang. Het laat ons zien:

1. De kenmerken van een ware prediker/leraar van Gods woord zodat wij 
misleiders kunnen herkennen en afwijzen.

2. De tegenstelling van deze predikers met de leraars van de wet zodat wij 
voortdurend ons in de sfeer van genade begeven.

3. Het belang en het effect van het evangelie van de heerlijkheid van Christus 
(4:4) zodat wij geen ander onderwijs dan dát meer verlangen.

4. Dit in tegenstelling tot het oude verbond zodat wij onze hemelse positie 
trouw blijven.

We zien dat Paulus niet wilde heersen over het geloof van de Korinthiërs 
(1:24), zoals de leraars van de wettische principes wel deden. 

Want u verdraagt het, als iemand u in slavernij brengt, als iemand u opeet, als 
iemand van u neemt, als iemand zich verheft, als iemand u in het gezicht slaat. 
11:20

Deze leraars roemden in:

1. Het uiterlijk (5:12) zoals vandaag velen een groot gehoor aan zich weten 
te binden vanwege hun charismatische voorkomen en spreekvaardigheid. 
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2. Hun afkomst en hun status zoals vandaag velen roemen op hun 
theologische graden, geschreven boeken en leerstoelen aan allerlei 
indrukwekkende Bijbelscholen. 

3. hun ervaringen met God zoals velen vandaag indruk maken met de ‘grote 
dingen’ die God allemaal gedaan heeft via hun bediening. 

Paulus stelt zichzelf hier tegenover in deze brief als een ware herder van de 
Korinthiërs en was in alles het tegenovergestelde van deze valse leraars. Hoewel 
hij een apostel was en de daarbij behorende tekenen had vertoond (12:12) 
was hij ook een geestelijke herder. Hij waakte over de Korinthiërs (zie 11:2-4) 
en wilde hen voeden met geestelijk voedsel. Hij was zeer verheugd over hun 
gehoorzaamheid n.a.v. zijn eerste brief (7:9), maar was tevens bezorgd over 
hun houding tegenover de mannen die hen wilde brengen onder beginselen 
van de wet. Vandaag zien we een ‘verschuiving’ van de waarheden van het 
kruis naar de vervulling met de Geest. Er worden allerlei voorwaarden aan 
gelovigen gesteld om te worden vervuld met de Geest i.p.v. hen te funderen 
in het volbrachte werk van Christus. Dit is ten diepste ook het brengen van de 
wet. Paulus deed dit nooit. Daarom opent hij zijn hart naar hen (en ons) via 
deze brief en laat hij zien welke contrasten er zijn tussen deze ‘valse apostelen’ 
en ‘bedrieglijke arbeiders’ (11:13) en hemzelf. De gevolgen van verkeerde leer 
zijn namelijk desastreus.

Want ik vrees dat, als ik kom, ik u niet zo vind als ik wens en ik door u zo 
gevonden word als u niet wenst; dat er twist, jaloersheid, toorn, partijzucht, 
kwaadsprekerijen, lasteringen, verwaandheden, verwarringen zijn; 2Ko12:20

De satan die zich voordoet als een engel van het licht (11:14) heeft overal zijn 
werkers geïntroduceerd vandaag. De volgende kenmerken doen zich voor als 
satan ergens in de gemeente actief is via zijn listen:

1. Het werk van Christus en zijn Persoon worden omlaag gehaald.

2. De mens wordt in het middelpunt geplaatst.

3. De zonde neemt toe en wordt niet meer onderkend.

Laten wij deze brief ter harte nemen om waakzaam te zijn, onderwijs te 
ontvangen van hen die overeenkomen met het profiel van de ware herders en 
ons oog gericht te houden op de heerlijkheid van de Heer (3:18).
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Vers 4

Want in veel verdrukking en benauwdheid van hart heb ik u geschreven 
onder veel tranen, niet opdat u bedroefd zou worden, maar opdat u de liefde 
zou kennen die ik overvloedig tot u heb.

Paulus is een apostel van de verhoogde Heer in de hemel. Via Paulus geeft Hij 
zijn bevelen en geboden aan de gelovigen (zie 1Ts4:2; 2Ts2:15). Paulus is als 
het ware het ‘vat’ (zie Hd9:15) voor Christus om te spreken. Maar dat wil niet 
zeggen dat Paulus een gevoelloos instrument was. Hij was, door de geest van 
Christus, bewogen met de gemeenten (zie ook 11:28). Paulus heeft de eerste 
brief aan hen geschreven ‘in veel verdrukking en benauwdheid van hart’. Het 
ging hem aan zijn hart dat de gemeente zo verdeeld was en in zo’n lage morele 
staat was terecht gekomen. Kennen wij iets van deze tranen over de staat van 
de christenheid vandaag? Paulus wilde hen door de vermaning laten voelen 
hoe groot zijn liefde voor hen was. Vandaag is vermaning niet erg populair. De 
meeste gelovigen willen een fijn woord, een bemoediging. Maar ware liefde 
is ook vermanend omdat de liefde zich niet verblijd over de ongerechtigheid, 
maar zich verblijdt met de waarheid (1Ko13:6). Dit is Christus die gestalte 
krijgt in de gelovigen. Gebeurt dit niet, of juist het tegenovergestelde, dan is 
het hart van een ware herder zeer bedroefd. Wettische leraars zijn streng en 
harteloos als ze vermanen, terwijl ze zich verheffen boven de gemeente, een 
dienstknecht van Christus is zoals Paulus: in tranen en vol liefde.

Vers 5

Maar als iemand heeft bedroefd, dan heeft hij niet mij bedroefd, maar min of 
meer (om u niet te veel te belasten) u allen. 

De ‘iemand’ waarover Paulus het hier heeft, is de man waarover hij schrijft in 
1Ko5:1,5:

Men hoort algemeen van hoererij onder u, en zo’n hoererij als zelfs onder de 
volken niet bestaat, dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. (…) zo iemand aan 
de satan over te geven tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden wordt 
in de dag van de Heer Jezus.

Deze persoon had Paulus door zijn daad bedroefd omdat de Geest van Christus 
die in Paulus was, de Heilige Geest is. Maar de Korinthiërs dachten dat deze 
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zaak alleen tussen de apostel en de man ging, maar dat was niet zo. Deze 
bedroefdheid was er ook wel bij de Korinthiërs na de eerste brief van Paulus, 
maar niet in de mate zoals hij dat zelf had. In de gemeenten zouden de 
individuen het verdriet moeten kennen om het verval van het geheel, zoals 
Daniël, Nehemia, Mozes etc. Er is vandaag een toenemende ongevoeligheid 
voor zonde. Samenwonen, echtscheidingen, ontucht, zelfs homoseksuele 
relaties, er wordt niet meer werkelijk rouw over bedreven door de meesten. 

Vers 6

Voor zo iemand is deze straf genoeg, die door de velen uitgeoefend is, 

De ‘straf’ die de gemeenten had uitgeoefend, was volgens het 
voorschrift van de apostel: ‘Doe de boze uit uw midden weg’ 
(1Ko5:13). Dit geldt niet voor mensen die in de zonde vallen, maar 
erin leven. Zo iemand behoren we eerst persoonlijk te vertellen 
dat hij zich moet bekeren, in een geest van zachtmoedigheid 
en ziende op onszelf (Gl6:1), dan met nog een getuige erbij en 
tenslotte, als deze niet wil luisteren, zeggen we het de gemeente 
(Mt18:15-20). Het was in Korinthe afdoende geweest om de man 
tot inkeer te brengen. Vandaag horen we overal dat iedereen 
welkom is in de kerk. De predikanten van de PKN hebben in 
een open brief aan de Nederlandse samenleving het volgende 
geschreven (n.a.v. de ‘Nashville verklaring’):

Echter, door het besluit zoals dit nu is genomen, zou de indruk kunnen ontstaan, 
dat de PKN als geheel onderscheid blijft maken tussen homo’s en hetero’s, tussen 
het huwelijk tussen man en vrouw en dat tussen twee mannen of twee vrouwen. 
Die indruk is onjuist. Velen binnen de PKN betreuren dit besluit, omdat wij 
staan voor een open kerk waarin iedereen welkom is, waarin geen onderscheid 
gemaakt wordt tussen verschillende relatievormen. Een kerk waarin de liefde 
voluit, veelkleurig gevierd mag worden, waarin mensen zich uitgesproken 
gezegend mogen weten met elkaar. Waarin Doop, Avondmaal en kerkelijke 
ambten open staan voor iedereen.



45

2 Korinthiërs 2:4-12

Dit is niet naar het woord van God, zoveel moge duidelijk zijn! 
Maar het wordt toegejuicht, laat staan erover getreurd. Dit 
gebeurt slechts door enkelen die deze ontwikkeling met lede 
ogen aanzien. 

Vers 7

zodat u integendeel veeleer moet vergeven en vertroosten, opdat zo iemand 
niet door de overmatige droefheid wordt verslonden. 

De Korinthiërs hadden weliswaar de straf uitgevoerd die Paulus hen had 
opgedragen, maar ze hadden moeite de man te vergeven en te vertroosten 
door hem weer met open armen te ontvangen. Als iemand tot inkeer komt van 
zijn verkeerde weg, dan moeten wij klaarstaan om zo iemand te vergeven en te 
vertroosten. Het gevaar is anders dat een broeder/zuster ‘door de overmatige 
droefheid wordt verslonden’. 

Vers 8

Daarom spoor ik u aan, dat u hem van uw liefde verzekert. 

Waren de Korinthiërs eerst traag om te oordelen, nu waren ze traag in het 
vergeven. Zo is het met ons ook. Wij hebben ieder kwaad binnen de gemeente 
te oordelen (1Ko5:12), want van onreinheid en zonde mag in de gemeente, 
het huis van God, zelfs geen sprake zijn (Ef5:2). Zij moesten deze broeder 
van hun liefde verzekeren na zijn berouw. Dit alles vereist een geestelijke 
fijngevoeligheid die alleen aanwezig kan zijn als men in Christus blijft. 

Vers 9

Want daartoe heb ik ook geschreven, opdat ik uw beproefdheid zou leren 
kennen, of u in alles gehoorzaam bent.

De apostel had hen geschreven om hun beproefdheid te kennen. Zouden 
zij in alles gehoorzaam zijn aan Gods woord? Wij worden in het leven door 
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verschillende zaken beproefd (1Pt1:6-7). Zo wordt er duidelijk of er in ons hart 
gehoorzaamheid is aan Gods woord of niet en dit laat zien hoeveel wij houden 
van Hem. Gehoorzaamheid van christenen komt van binnenuit, terwijl de 
wettische leraars het van buitenaf opleggen met de garantie dat God ons dan 
gaat zegenen. Paulus’ evangelie was dat van de heerlijkheid van Christus (4:4), 
waarin we Gods heerlijkheid zien (4:6). Dit toont dat wij zijn gezegend door 
Hem in de Zoon en dat het leven van de Zoon een leven van gehoorzaamheid 
is (Hb5:8). Door zijn Geest in ons leven wij, als wij ons oog richten op Hem 
(Gl2:20; 2Ko3:18). De geboden en bevelen van de apostel laten ons zien wat er 
wel en niet in overeenstemming is met het leven van Christus (zie 4:12). 

Vers 10

Wie u nu iets vergeeft, ik ook; want ook ik, wat ik heb vergeven - als ik iets 
heb vergeven, dan is het ter wille van u in het aangezicht van Christus, opdat 
de satan op ons geen voordeel zou behalen, 

Gehoorzaam zijn in alles betekent ook vergeven zoals Christus vergeeft. In 
alles behoort de Heer Jezus verheerlijkt te worden in ons gedrag. De gemeente 
heeft de verantwoordelijkheid eerst te vergeven, dan kan Paulus zich bij hen 
aansluiten. Niet dat hij dit niet wil, maar hierin laat hij zien dat de gemeente 
eerst komt. Zij zijn geroepen tot gehoorzaamheid aan de geboden van Christus 
en vrucht te dragen voor Hem. Paulus zag hierop toe in alle gemeenten. Hij had 
zelf de man in zijn hart vergeven ‘in het aangezicht van Christus’, dus voor Hem 
als verantwoordelijk, en dit ter wille van de Korinthiërs, maar pas als zij dat ook 
zouden doen, zou hij zich bij hen aansluiten. Dit zodat de satan geen voordeel 
zou behalen in het zaaien van afstand tussen de apostel en de gemeente. Als 
wij los komen van de leer van Paulus, heeft de satan voordeel. Christus wordt 
dan immers niet meer verheerlijkt.

Vers 11

want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. 

De gedachten van de satan kende Paulus en de zijnen maar al te goed. Hij wil de 
gelovigen aftrekken van de gezonde leer, dat is van Christus en dus van Paulus 
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die deze leer bracht. Als wij traag zouden zijn in de tucht, heeft hij voordeel, 
maar ook als we traag zouden zijn in de vergeving na bekering. Vandaag is 
er bijna geen Bijbelse tucht meer, door de boze weg te doen uit het midden 
van de gemeente. De liefde, tolerantie en acceptatie voeren de boventoon. 
Aan de andere kant is er de wettische geest die hard en kil de zonden van de 
medegelovige aanwijst en zich er verder van distantieert. Maar zoals de Heer 
Jezus Zelf zonde bij name noemde en de tucht onderwees (Mt18:15-20) en 
tegelijk ieder vergaf die met berouw tot Hem kwam, zo hebben wij ook te 
handelen. Hij moet immers zichtbaar worden in de gemeente!

Vers 12

Toen ik nu in Troas kwam voor het evangelie van Christus en mij een deur 
geopend was in de Heer, had ik geen rust in mijn geest, daar ik mijn broeder 
Titus niet vond;

Paulus had een grote liefde voor de gemeente als een ware herder voor zijn 
schapen. De Heer Jezus is de goede Herder die zijn leven voor de schapen heeft 
afgelegd (Jh10:11). We zien in Paulus de Heer Jezus die voor zijn schapen zorgt. 
Paulus was in grote spanning om de reactie van de Korinthiërs op zijn eerste 
brief. Toen hij in Troas was om daar het evangelie ‘van Christus’ te verkondigen 
had hij geen rust in zijn geest. Hoe zouden de Korinthiërs toch zijn brief hebben 
ontvangen? Er was een deur geopend ‘in de Heer’ en toch vond Paulus geen 
rust. Hoewel het brengen van het evangelie aan ongelovigen hem enorm op 
het hart lag, was er iets dat daar nog bovenuit ging en dat was de geestelijke 
staat van de gemeenten. Was Christus wel zichtbaar in hen? Bij de Korinthiërs 
was dit in ieder geval niet meer zo, vandaar zijn eerste brief aan hen. Daarom 
keek Paulus verlangend uit naar de komst van Titus die hem nieuws zou komen 
brengen uit Korinthe. De ware herder zoekt Christus in zijn schapen en als dit 
in gevaar is, is de herder in zorg. Vanwege de onrust in zijn geest over Korinthe 
verlaat hij het terrein van zegen (zie vs13). Hier zien we het hart van een ware 
herder van de kudde. Hij zoekt het geestelijke belang van de gemeente en niet 
zijn eigen belangen. Evangelisatie is zeer belangrijk, maar de geestelijke groei 
van de gemeente gaat daar bovenuit, een les die ook vandaag niet veel meer 
wordt begrepen. Hoewel evangelisatie zeer belangrijk is, zijn we niet gered om 
te evangeliseren, maar om Christus te vertonen. 
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Vragen over 2 Korinthiërs 2:13-3:6

1. Wie zijn de ‘wij’ uit 2:15?

2. Over wie heeft Paulus het in 2:17?

3. Wat zegt 3:1 over predikers die zichzelf aanbevelen?

4. Wat bedoelt Paulus met 3:2 concreet?

5. Wat houdt het nieuwe verbond in? Zie 3:6
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We zien in deze brief op een bijzondere manier het hart van de apostel 
Paulus. Dit hart is het hart van Christus. Paulus vertegenwoordigt als het 
ware de verheerlijkte Heer in de hemel. Zijn grote verlangen was het om de 
gelovigen als een reine maagd voor Christus te stellen (11:2). Hiervoor moest 
hij de gemeenten onderwijzen en vermanen. Dit laatste had hij gedaan d.m.v. 
zijn eerste brief. Hun nonchalante houding tegenover de zonde in hun midden 
en hun gebrek aan eenheid waren redenen hen stevig aan te spreken. Paulus 
hoopte dat zij niet bedroefd zouden worden door de toon van deze brief, maar 
dat ze zijn liefde zouden proeven voor hen (2:4). Christus’ heerlijkheid werd 
aangevallen, en daarvoor had hij hen gewaarschuwd. Voordat Titus kwam met 
goed nieuws uit Korinthe, had Paulus ‘van binnen vrees’(7:5). Tot die tijd had 
hij geen rust in zijn geest (2:12). Alles in Paulus was begaan met de heerlijkheid 
van Christus. Als deze, de morele karaktertrekken van Christus, niet werden 
gezien in de gelovigen, dan was Paulus in zorg (11:28). Er bleef reden tot zorg, 
zoals we nog zullen zien, maar als dit toen al het geval was, in de aanwezigheid 
van de apostelen, hoeveel temeer zou dat niet gelden voor vandaag bij hun 
afwezigheid? 

Vers 13

maar ik nam afscheid van hen en vertrok naar Macedonië. 

Hoewel er een deur was geopend door de Heer (zie Op3:8) voor het evangelie 
in Troas, verlaat Paulus de streek vanwege zijn onrustige geest over de 
Korinthiërs en vertrekt hij naar Macedonië. De redding van zondaren is een 
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geweldig belangrijk werk, maar de eer van Christus in de gemeenten stijgt 
daar, wat Paulus betreft, bovenuit. Hij kon niet verder zonder te weten hoe 
het met zijn geliefde kinderen was (1Ko4:14). Pas in 7:6-7 gaat Paulus verder 
met hoe hij Titus heeft ontvangen, want eerst komt er een behoorlijk lange 
tussenzin. 

Vers 14

En God zij dank, die ons altijd in triomf omvoert in Christus en de reuk van zijn 
kennis door ons openbaar maakt op elke plaats. 

Dát hij Titus vond betekende dat de Heer tot zijn doel zou komen met de 
Korinthiërs. Ze hadden geluisterd naar zijn brief en zich bekeerd. Het doet 
Paulus uitjubelen in lofprijzing voor zijn God. In iedere situatie was er triomf 
onder de aanvoering van Christus. Paulus gebruikt het beeld van een leger 
dat na de overwinning in triomf ontvingen terwijl de generaal de triomftocht 
leidde. Paulus verkondigde Hem en Hem alleen. Als wij in ons leven de belangen 
van Christus najagen en daarnaast niets anders dan dat, dan zal God ons in 
iedere situatie doen triomferen. Dat betekent niet dat Hij de moeilijkheden en 
de strijd wegneemt of onze omstandigheden altijd prettig maakt, maar dat Hij 
gekend gaat worden via onze levens op elke plaats. Deze kennis is als een reuk. 
Gaat er iets van Christus van ons uit naar anderen?

Vers 15

Want wij zijn voor God een welriekende reuk van Christus in hen die behouden 
worden en in hen die verloren gaan; 

Gods verlangen is het dat zijn Zoon openbaar wordt in onze levens (Gl1:16), 
dat er vrucht van de Geest is (Gl5:22). Dit is voor Hem een welriekende reuk, 
maar ook in hen die behouden worden. Zij hebben immers het grote verlangen 
iets van Christus te zien in anderen en zo bemoedigd te worden. Onze levens 
zijn voor hen die behouden worden een bemoediging, maar voor hen die 
verloren gaan een aanstoot. Als wij immers leven tot de eer van God, in 
gehoorzaamheid aan de Heer en zijn woord, is dat een veroordeling voor hen 
die dat niet doen. In hen die behouden worden en in hen die verloren gaan zijn 
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wij dus een welriekende reuk van Christus voor God. Want behouden worden 
of verloren gaan, het is altijd na een ja of nee tegen Christus. 

Vers 16

voor de laatsten wel een reuk uit de dood tot de dood, maar voor de eersten 
een reuk uit het leven tot het leven. - En wie is tot deze dingen bekwaam? 

Zij die in ons leven Christus zien en zich hierdoor van Hem afsluiten is deze 
geur van Christus een doodsgeur. Voor hen die behouden worden via ons, is 
het een geur uit het leven en tot het leven. Hoe enorm belangrijk is ons leven. 
Wij vertegenwoordigen Christus voortdurend en in iedere situatie, los van 
hoe we dit in de praktijk vormgeven. Zoals Christus Zelf ieder confronteerde 
met zijn Vader, zo zouden wij Hem moeten vertegenwoordigen. Ieder mens 
met wie wij in contact komen zou Christus in ons moeten ontmoeten. We 
voelen ons klein worden als we dit beseffen. Wie is er bekwaam tot deze grote 
verantwoordelijkheid? Moet dit besef ons niet heel klein en nederig maken? 

Vers 17

Want wij zijn niet als de velen die het woord van God vervalsen; maar als uit 
oprechtheid, maar als uit God, spreken wij voor Gods aangezicht in Christus.

Er waren nogal wat leraars bij de Korinthiërs binnengeslopen die Paulus later 
‘valse apostelen’ noemt:

Maar wat ik doe, zal ik ook doen, om aan hen die een aanleiding willen, de 
aanleiding af te snijden, opdat zij in dat waarin zij roemen, bevonden worden 
evenals wij. Want zulke mensen zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die 
zich voordoen als apostelen van Christus. 2Ko11:12-13

Paulus en de zijnen waren niet zoals zij die het woord van God vervalsen; het 
gebruiken tot eigen eer (4:5), het roemen in uiterlijke zaken (5:12), er geld mee 
willen verdienen, het als een baan zien (er kan ook vertaald worden ‘handel 
drijven met het woord’). Nee, zij handelden ‘uit God’, oprecht en sprekend voor 
Gods aangezicht in Christus. Hij beoordeelt ons zodat we niet bang hoeven te 
zijn voor mensen. Velen zijn er helaas vandaag die via het verkondigen van 
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eigen leringen en populaire visies geld verdienen en zichzelf eer toebrengen. 
Men denkt vandaag dat natuurlijke aanleg, menselijke educatie en intellectuele 
capaciteiten nodig zijn om het woord van God te brengen en dat dit een ‘baan’ 
is zoals er zovelen zijn. 

Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat 
zij ongeletterde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich; en zij 
herkenden hen dat zij met Jezus waren geweest. Hd4:13

Paulus vertrouwde, net als de andere apostelen, niet op vlees (Fp3:3). Laten 
we waakzaam zijn zodat wij enkel en alleen de belangen van Christus dienen 
en niet die van onszelf en dit ‘uit God’, uit genade. 
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Vers 1

Beginnen wij opnieuw onszelf aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommigen, 
aanbevelingsbrieven aan u of van u nodig? 

Hoewel Paulus aan het slot van hoofdstuk 2 zijn eigen motieven en werkwijze 
meedeelt, kan het toch niet zo zijn dat hij zich opnieuw bij hen hoeft aan 
te bevelen. Zij kennen hem immers maar al te goed? Anderen hadden wel 
aanbeveling nodig en wel via zogenaamde ‘aanbevelingsbrieven’. Dit waren 
geschreven getuigenissen over broeders/zusters waarin hun wandel in de Heer 
als positief werd aanbevolen zodat de gemeente hen kon ontvangen en kon 
worden voorkomen dat valse broeders zich onder hen zouden voegen. Vandaag 
komen mensen die we niet eens kennen het avondmaal met ons vieren nadat 
ze kort iets hebben gezegd over hun leven. Dit is m.i. niet voldoende. Anderen 
behoren getuigenis te geven over het leven en het geloof van iemand die zich 
wil voegen bij een gemeente of wil deelnemen aan de tafel van de Heer. 

Toen hij nu in Jeruzalem aankwam, probeerde hij zich bij de discipelen te voegen; 
en zij waren allen bang voor hem, daar zij niet geloofden dat hij een discipel was. 
Barnabas echter nam hem mee en bracht hem bij de apostelen en vertelde hun, 
hoe hij onderweg de Heer had gezien, en dat Deze tot hem had gesproken en hoe 
hij in Damaskus vrijmoedig had gesproken in de naam van Jezus. En hij ging met 
hen in en uit in Jeruzalem, Hd9:26-28

In onze tijd van verwarring en dwaling getuigt het van zorg voor de gemeente 
als wij niet zomaar iemand toelaten, maar vragen naar getuigenissen van 
anderen. 
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Vers 2

U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle 
mensen; 

Er waren valse leraars die Paulus’ apostelschap aanvielen. Mocht er iemand 
twijfelen aan hem en aan zijn bediening, dan moesten ze kijken naar de 
gemeente in Korinthe. Daar waren ‘velen’ die geloofden in zijn woorden en 
gedoopt werden (Hd18:8). Zij hadden het verlangen gekregen de Heer te 
dienen. Ze hadden ontzag gekregen voor het woord van God, allemaal zaken 
die bewezen dat Paulus’ bediening uit God was. Mensen konden het aan de 
Korinthiërs zien na hun bekering. Iedere gelovige is per definitie een brief van 
Christus, het is alleen niet altijd zo dat dit ook in de praktijk blijkt (zie volgende 
vers). Paulus gaat in dit hoofdstuk de kenmerken benoemen van de ware 
bediening, het ware onderwijs en in hoofdstuk 4 en 5 de kenmerken van de 
ware bedienaars. Dit om de Korinthiërs én ons te leren het juiste onderwijs te 
ontvangen van de juiste mensen. Er zijn ook vandaag immers veel bedrieglijke 
arbeiders die het woord van God vervalsen. Ieder onderwijs is daarom te 
toetsen aan deze eenvoudige regel: Is het naar Paulus? Brengt het ons tot een 
beter zicht op de verheerlijkte Mens in de hemel waarin de volheid van God 
openbaar is geworden?

Vers 3

u, van wie blijkt dat u een brief van Christus bent, door onze bediening 
opgesteld, geschreven niet met inkt, maar met de Geest van de levende God, 
niet op stenen tafelen, maar op vlezen tafelen van de harten. 

De valse leraars die zich in de gemeente van Korinthe begaven, waren Joodse 
mannen of proselieten (heidenen die zich tot Jood hadden laten dopen) 
die zich voordeden als dienaars van Christus (zie 11:22), maar die Joodse 
elementen weer wilden invoeren. Zij verkondigden wel de redding in Christus, 
maar voegden er elementen uit de wet bij om de behoudenis te volmaken. 
Daarom zal Paulus in dit hoofdstuk het contrast tussen het oude en het nieuwe 
verbond uiteenzetten. De Korinthiërs waren immers op basis van het nieuwe 
verbond, door de Geest van God die in de harten werkzaam was, een brief 
van Christus. Christus werd collectief zichtbaar in hen doordat Christus in hun 
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harten geschreven was. Hij was door de prediking kostbaar voor hun harten 
geworden. Dit was niet gebeurd door hen de wet, die op stenen tafelen was 
geschreven, voor te houden. De bediening van Paulus en de zijnen, het hele 
nieuwe bestel waar wij ook voor staan, is gegrond op het bloed van het nieuwe 
verbond. Alleen de Geest van God kan zó Christus tonen in de prediking en 
het leven van Christus in ons reproduceren want Hij leeft in ons (Gl2:20). 
Hier zegt de apostel u ‘blijkt’ een brief van Christus te zijn. Ze hadden zich 
immers bekeerd n.a.v. zijn brief! Willen wij ook in de praktijk een brief van 
Hem zijn? Dan behoren we ons gehoorzaam op te stellen aan de inzettingen 
en de voorschriften van de apostelen en ieder die de wet wil weer inbrengen 
te mijden. 

Vers 4

Zo’n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. 

Geestelijke groei is meer van Christus laten zien. Dit is onmogelijk door het 
naleven van regels of wetten want deze spreken het vlees aan dat volkomen 
krachteloos is. Het leven van de Geest werkt alleen als wij door Christus op 
God vertrouwen. Hij heeft ons met Christus meegekruisigd, opgewekt en 
verheerlijkt. Nu leren wij niet op onszelf te vertrouwen, want in ons vlees 
woont niets goeds (Rm7:18), en te zien op Hem. Werkelijk leven begint bij 
een volkomen wantrouwen van onszelf. Paulus was daarom ook helemaal niet 
bezig met vruchtdragen of geestelijke groei, maar met Christus. 

Vers 5

Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets te denken, alsof het uit onszelf 
kwam, maar onze bekwaamheid is uit God, 

Paulus weet dat hun bekwaamheid om de zaken van het nieuwe verbond te 
verkondigen niet afhangt van hun eigen bekwaamheid. Ook de verkondiging is 
een werk van God. 

Hiervan spreken wij ook, niet met woorden door menselijke wijsheid geleerd, 
maar met woorden door de Geest geleerd, terwijl wij geestelijke dingen door 
geestelijke woorden meedelen. 1Ko2:13
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Vers 6

die ons ook bekwaam heeft gemaakt als dienaars van het nieuwe verbond, 
niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest 
maakt levend.

God heeft Paulus en zijn medewerkers bekwaam gemaakt om Christus te 
prediken en zijn volbrachte werk centraal te zetten. Zo zijn zij dienaars van het 
nieuwe verbond, van de Geest. Het Oude verbond was gebaseerd op de letter: 
‘Doe dit en u zult leven’ (Lv18:5). 

Maar de wet is niet op grond van geloof, maar ’hij die deze dingen gedaan zal 
hebben, zal door die dingen leven’. Gl3:12

Onder het oude verbond openbaart God Zich als een eisende God, onder het 
nieuwe als een gevende God. Wat Hij eist van natuurlijke mensen betekende 
schuld, want de letter doodt. Het toont de zwakheid aan van de menselijke 
natuur:

Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Maar ik zou de zonde 
niet gekend hebben dan door de wet; want ook de begeerte zou ik niet gekend 
hebben, als de wet niet gezegd had: ’U zult niet begeren’. Maar de zonde heeft 
door het gebod aanleiding gevonden en in mij elke begeerte opgewekt; want 
zonder wet is de zonde dood. Ik nu leefde vroeger zonder wet; maar toen het 
gebod kwam, leefde de zonde op, maar ik stierf. En het gebod dat ten leven was, 
bleek mij ten dode te zijn. Rm7:7-10

De geest maakt levend, want door de Geest worden de werkingen van het 
lichaam gedood (Rm8:13). Christus kennen is leven, terwijl wij niet op onszelf 
vertrouwen. God blijft eisend, want Hij is heilig, maar deze eisen zijn door de 
dood van Christus ingewilligd. 
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Vragen over 2 Korinthiërs 3:7-18

1. Waarom konden de Israëlieten hun ogen niet op het gelaat van Mozes 
vestigen? Vs7

2. Wat betekent dat de heerlijkheid ‘te niet gedaan moest worden’? vs7

3. Wat betekent vs10?

4. Over welke hoop heeft Paulus het in vs12?

5. Waaruit bestaat de bedekking uit vs14?
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De gemeente is het gezelschap mensen dat gelooft in het volbrachte werk 
van Christus en zich onder Zijn heerschappij stelt. Zij heeft de waarheid erkent 
die er in Jezus is:

Maar zo hebt u Christus niet geleerd, waar u Hem immers hebt gehoord en in Hem 
bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is: dat u, wat uw vroegere wandel 
betreft, de oude mens hebt afgelegd, die ten verderve gaat overeenkomstig zijn 
bedrieglijke begeerten, en vernieuwd bent in de geest van uw denken, en de 
nieuwe mens hebt aangedaan, die overeenkomstig God geschapen is in ware 
gerechtigheid en heiligheid. Ef4:20-24

Paulus is de apostel die (in geschriften) het fundament voor de gemeente heeft 
gelegd met zijn evangelie van het kruis. Alleen hij gebruikt het woord ‘kruis’ 
in zijn brieven. Daarnaast is hij de dienaar van de gemeente (Ko1:25). Dit 
betekent dat via hem de wegen die in Christus zijn, de bevelen, de inzettingen 
voor alle gemeenten zijn gecommuniceerd (zie 1Ko4:17; 1Th4:2; 2Ts2:15). De 
orde zoals God die verlangt voor de gemeente (1Tm3:15), past bij de nieuwe 
mens. De gemeente is een brief van Christus (2Ko3:2). Door te gehoorzamen 
aan Paulus wordt dit ook openbaar (3:3). Deze gehoorzaamheid komt van 
binnenuit, vanuit de Geest van het leven (Rm8:2).

Er mag namelijk niets van de oude mens gezien worden in de gemeente. Dit 
was helaas wel het geval bij de Korinthiërs, vandaar dat Paulus hen de eerste 
brief had geschreven. Hoewel ze voor een groot deel zich hadden bekeerd op 
deze brief (2Ko7:7), en dus blijk gaven een brief van Christus te zijn (3:3), bleven 
bedrieglijke arbeiders (11:13) Paulus’ onderwijs ondermijnen door elementen 
in te voeren die wel aantrekkelijk waren voor de oude mens, maar niet pasten 
bij de nieuwe. Paulus stelt in deze brief daarom zichzelf en zijn dienst voor in 
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contrast met die van de valse apostelen. In dit hoofdstuk is dat het contrast 
tussen de wettische beginselen die de valse apostelen wilden invoeren en de 
bediening van de Geest zoals Paulus die bracht. We zien ditzelfde in 1Tm1:

Het doel nu van het bevel is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en 
uit een ongeveinsd geloof. Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich 
gewend tot zinloos gepraat. Zij willen leraars van de wet zijn, zonder te begrijpen 
hetzij wat zij zeggen of waarover zij zich zo stellig uitspreken. 1Tm1:5-7

Vers 7a

(Als nu de bediening van de dood, met letters op stenen gegraveerd, met 
heerlijkheid ontstond, 

We vinden vanaf dit vers t/m vers 16 een tussenzin die het contrast tekent 
tussen het oude en het nieuwe verbond. De bediening van Paulus was, door de 
Geest, Christus te schrijven op de harten van de gelovigen. Dit is de bediening 
van het nieuwe verbond (vs6), hoewel dit verbond naar de letter formeel 
met Israël zal worden gesloten (Jr31:31-34; zie ook Hb8:8-12). Het nieuwe 
verbond is dus niet met de gemeente gesloten, zij is door het bloed van dit 
nieuwe verbond gezegend in Christus. In onze tijd is de Geest van dit nieuwe 
verbond werkzaam in ieder mens dat gelooft in het evangelie van de genade 
van God. Doordat de gelovigen Christus kennen, ontstaat het verlangen Hem 
te vertegenwoordigen in zijn morele karakter opdat men een brief is van 
Christus, gelezen door alle mensen (3:2). Deze bediening staat in een groot 
contrast met de bediening van het oude verbond, wat Paulus ‘de bediening 
van de dood’ noemt. Immers, als letters op stenen gegraveerd ons vertellen 
wat te moeten doen om in de gunst van God te komen, zorgt onze zondige 
natuur ervoor dat we falen en dus de dood verdienen (Rm7:22-23). De wet 
toont aan dat de mens een zondige natuur heeft, immers, de begeerte is een 
innerlijke zaak (Rm7:7). Toch ontstond ook deze bediening met heerlijkheid 
vanwege Gods openbaring van zijn heilige eisen. 
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Vers 7b

zodat de zonen van Israël hun ogen niet konden vestigen op het gezicht van 
Mozes wegens de heerlijkheid van zijn gezicht, die te niet gedaan moest 
worden; 

Toen Mozes de tien woorden had ontvangen op de berg, straalde zijn gezicht 
omdat Hij in de tegenwoordigheid was geweest van een heilig en genadig God. 
Want hoewel het volk gezondigd had bewees God hen genade (Ex33:16; 34:6). 
Dit is heerlijkheid, hoewel nog niet dat van de genade zoals nu geopenbaard, 
want hier gaat het om Gods goedheid in zijn regering met het volk, niet om 
zijn eeuwige voornemens. Het volk Israël kon deze heerlijkheid niet verdragen, 
(omdat zij gepaard ging met de wet) zoals zij tot op heden de heerlijkheid 
van zijn volmaakte genade niet kan verdragen en dus toen vroeg Mozes zijn 
gezicht te bedekken. Toch spreekt die heerlijkheid ook van Gods heilige eisen 
in de wet, welke teniet gedaan zouden worden in Christus (Rm10:4). Hij is de 
vervulling en het doel van de wet. Dit wil niet zeggen dat de eisen van de wet 
niet meer gelden (zie Rm8:4), maar dat de gelovige onder het bestel van de 
wet is weggenomen als een eisend systeem buiten hem. Nu is hij onder de 
genade (Rm6:14), aan Christus verbonden en zorgt de goddelijke natuur in 
hem voor het verlangen om zijn geboden te gehoorzamen, terwijl de Heilige 
Geest hem de kracht ervoor geeft. Als God volmaaktheid eist kan de mens van 
God vluchten (Adam), of zorgen dat God bij hem wegblijft (Israël hier). Maar 
hoewel de eisen dus blijven, is het bestel veranderd. In Christus heeft God al 
zijn eisen Zelf vervuld doordat Hij Christus tot zonde heeft gemaakt en al het 
falen van de mens op Hem heeft gelegd. Zegt God in Ex34:7 nog dat Hij de 
schuldige niet voor onschuldig houdt, onder de genade rechtvaardigt Hij de 
goddeloze (Rm4:5). Deze goddeloze wordt vervolgens een nieuwe schepping 
(2Ko5:17), terwijl in hem de Geest van het nieuwe verbond de eisen van God 
uit gaat werken. Dit is de bediening van de Geest. 

Vers 8

hoe zal niet veeleer de bediening van de Geest in heerlijkheid bestaan? 

De bediening van de wet ontstond in heerlijkheid, maar de bediening van 
de Geest bestaat in heerlijkheid. De bediening van de wet toonde een deel 
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van Gods heerlijkheid met de eis dat de mens aan deze heerlijkheid zou 
beantwoorden. Maar de mens faalde zoals altijd vanwege de zonde. Nu 
is er een bediening die bestaat in heerlijkheid omdat Gods heerlijkheid ten 
volle is geopenbaard in Christus (Jh1:16). De goddeloze wordt volkomen 
gerechtvaardigd door het geloof in Christus en ontvangt de Heilige Geest die 
de werkingen van het lichaam doodt (Rm8:13) en de eis van de wet in hem 
vervult (Rm8:4). Christus woont in de gelovigen door de Heilige Geest die Hem 
op de harten schrijft. Dit is heerlijkheid van de rijkdom van Gods genade. De 
heerlijkheid van Christus (4:4), daar waar Hij nu is, toont ons Gods volkomen 
aanvaarding van zijn werk en de heerlijkheid van zijn genade waarin Hij de 
gemeente met Christus heeft vereenzelvigd (4:6). Omdat er een mens, Jezus, 
in de heerlijkheid is, kon de Geest komen (Jh7:38-39) om Hem te schrijven op 
de vlezen tafelen van de harten. Niet de wet, maar Christus wordt op de harten 
van de gelovigen geschreven. 

Vers 9

Want als de bediening van de veroordeling heerlijkheid had, zoveel te meer 
is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid.

De wet veroordeelt omdat de mens niet voldoet aan Gods eisen. Maar door 
Christus’ werk is aan Gods gerechtigheid tegemoet gekomen.

…tot betoning van zijn gerechtigheid in de tegenwoordige tijd, opdat Hij 
rechtvaardig is en hem rechtvaardigt die op grond van geloof in Jezus is. Rm3:26

Deze bediening van de gerechtigheid die door Paulus werd uitgevoerd is 
overvloedig in heerlijkheid omdat Gods wezen volkomen openbaar is geworden 
in Christus. Het was de gerechtigheid van God om ieder die gelooft in het 
volbrachte werk van zijn Zoon te zegenen met alle geestelijke zegeningen in 
Christus (Ef1:3). Het was zijn grote liefde dat het motief hiertoe was. Zijn liefde, 
zijn genade én zijn gerechtigheid zijn ten volle zichtbaar geworden. We kunnen 
daarom vervuld worden tot de hele volheid van God (Ef3:19). Dan moeten we 
ons wel richten op de Heer Jezus (zie vs18).
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Vers 10

Immers, wat verheerlijkt was, is in dit opzicht niet verheerlijkt wegens de 
uitnemende heerlijkheid. 

Het bestel van de wet, bedoeld om de mens in zijn ware aard te tonen, 
was verheerlijkt vanwege een gedeeltelijke heerlijkheid van God welke 
hierin openbaar werd. Maar het bezat geen uitnemende heerlijkheid en 
dat was ook niet de reden dat het verheerlijkt was. Het huidige bestel van 
de bediening van de gerechtigheid, van de Geest bezit wél uitnemende 
heerlijkheid zoals we hebben gezien. Waarom laten de Korinthiërs (en zoveel 
van onze reformatorische broeders en zusters) zich dan nog verleiden om te 
luisteren naar mannen die in de geest van dit oude bestel prediken? Het is de 
‘betovering’ van hen die leraars van de wet willen zijn (zie Gl3:1; 1Tm1:7). Het 
vlees verlangt er immers naar te presteren zodat de eer naar de mens gaat. 
Er is geen enkele voorwaarde nodig bij de gelovige om geestelijk te groeien 
behalve het geloof, maar dit is geen prestatie maar het enige ‘doen’ wat we 
niet kunnen ‘doen’: In afhankelijkheid enkel en alleen als een kind ontvangen. 

Vers 11

Want als dat wat te niet gedaan moest worden, door heerlijkheid begon, 
zoveel te meer zal wat blijft, in heerlijkheid bestaan. 

De wet zoals in het oude verbond getoond, is teniet gedaan. Het begon wel in 
heerlijkheid, maar het bleef niet. Nu is er een nieuwe bediening, van de Geest. 
Deze blijft voor eeuwig en zal voor altijd bestaan in heerlijkheid. Heerlijkheid 
spreekt van het wezen van God de Vader. De resultaten van het werk van 
Christus zullen namelijk voor eeuwig te zien zijn omdat dit een volmaakt offer 
was. Deze resultaten spreken van de liefde en de heiligheid van de Vader. 

Vers 12

Daar wij nu zo’n hoop hebben, handelen wij met veel vrijmoedigheid 

De heerlijkheid van God in Christus zal voor eeuwig in de hele schepping 
worden gezien (Ef1:9-11). Christus zal via de gemeente zichtbaar worden, en 
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niet via de wet. Deze hoop zorgde voor veel vrijmoedigheid bij de bedienaars 
van dit nieuwe verbond dat bestaat in de Heilige Geest. 

Vers 13

en doen niet zoals Mozes, die een bedekking voor zijn gezicht deed; opdat de 
zonen van Israël hun ogen niet vestigden op het einde van wat te niet gedaan 
moest worden. 

Mozes bedekt zijn gezicht opdat de heerlijkheid niet te zien zou zijn voor Israël. 
Maar Paulus en de zijnen vertonen en verkondigen juist wel de heerlijkheid 
van God. Deze heerlijkheid van Christus staat ook nog eens in scherp contrast 
met dat wat teniet gedaan moest worden. Ze bedekten hun gezicht juist niet, 
opdat Christus zichtbaar zou worden. Hij is het einde van de wet (Rm10:4), 
maar Israël zag in Mozes niet dat Christus al zichtbaar was in type. 

Vers 14

Maar hun gedachten zijn verhard geworden; want tot op heden blijft dezelfde 
bedekking bij het lezen van het oude testament, zonder weggenomen te 
worden, die in Christus te niet gedaan wordt. 

Als wij Christus zien en de heerlijkheid van God in Hem, zijn onze gedachten 
verjongd en vernieuwd. Maar Israël had verharde gedachten vanwege de 
bedekking over hun hart als zij het Oude Testament lezen. Ze ontdekken er 
Christus niet in, maar alleen een eisende God. Alleen als een Jood Christus 
aanvaardt als zijn Verlosser dan wordt de bedekking teniet gedaan. Hiervan is 
Paulus zelf een voorbeeld. 

Vers 15

Maar tot heden toe ligt er, wanneer Mozes wordt gelezen, een bedekking 
over hun hart; 



65

2 Korinthiërs 3:7-18

Mozes bedekte zijn gezicht, want Israël wilde destijds niet Gods (gedeeltelijke) 
heerlijkheid zien. Ze konden niets met de genade die God destijds schonk na 
de zonde met het gouden kalf (Ex33:19), hun hart was gewend aan het volgen 
van regels. Nu ligt er hierdoor een bedekking over hun hart, want ook nu 
weigeren ze zijn heerlijkheid, de genade die in Christus openbaar is geworden, 
te zien. Zodra Mozes (het Oude Testament) wordt voorgelezen, ontdekken 
ze er niets van Christus in. Zo is het met velen vandaag die zich christenen 
noemen ook. Ze lezen het oude Testament, ze leren eruit, maar zien er Christus 
niet in, alleen een eisende God. Er is nog een bedekking over hun harten. Maar 
iedere gelovige mag Christus ontdekken in het OT, want de hele wet wijst naar 
Hem vooruit. Zie ook Lk24:44-45. 

Vers 16

maar wanneer het tot de Heer zal terugkeren, wordt de bedekking 
weggenomen.) 

Straks als heel Israël behouden wordt (Rm11:25), als zij naar Hem, hun 
Messias terugkeren, zullen ze het zien. Overigens geldt voor de volken dat 
deze weliswaar geen ‘wet’ hebben in uiterlijke zin, zoals Israël, maar wel het 
geweten dat hen tot wet is (zie Rm2:14). Hierdoor denken ook veel heidenen 
die nooit een Bijbel hebben gelezen maar wel geloven in een god, dat de 
‘hemel’ (het leven na dit leven) te verdienen is door naar het geweten te leven. 
Dit is in feite ook een bedekking, zij het niet in dezelfde zin als bij Israël. Hier 
eindigt de tussenzin die vanaf vers 7 begon. 

Vers 17

De Heer nu is de Geest; waar nu de Geest van de Heer is, is vrijheid. 

Dit vers sluit aan bij vs6: ‘Maar de Geest maakt levend’. Dit is de Heer Jezus. 
Hij is het Voorwerp van de Geest die het Oude Testament inspireerde. Als 
Hij in ons woont doordat wij Hem hebben aangenomen, is er vrijheid. Niet 
meer een eisende God, maar een gevende God die in zijn Zoon ons alles heeft 
geschonken wat we nodig hebben (zie 2Pt1:3). We hoeven daarom niets 
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meer te vragen aan Hem wat ons geestelijke leven betreft, want alles is ons in 
Christus gegeven. Er rest ons nu dankzegging. 

Vers 18

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer 
aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot 
heerlijkheid, als door de Heer, de Geest.

Dit vers kan worden beschouwd als een sleutelvers in het hele Nieuwe 
Testament. Als gelovigen behoren we de heerlijkheid van de verheerlijkte 
Heer te aanschouwen, zonder bedekking op het gezicht, want we ‘zien’ Gods 
genade en liefde helder in zijn aangezicht (4:6). ‘Aanschouwen’ wil zeggen 
‘concentratie’, ‘focus’ en dit met het hart, de zetel van onze affecties  (Ef3:17). 
Door Hem zó in ons op te nemen veranderen wij, niet door de wet, door 
inspanning, maar door de Geest die in ons woont. Dit gaat van heerlijkheid tot 
heerlijkheid, steeds meer aan Hem gelijk wordend, naar zijn beeld. Dit doet 
de Heer die in ons leeft (Gl2:20), door de Geest. Hier spreekt Paulus ook over 
in Fp3:

Jazeker, ik acht ook alles schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van 
Christus Jezus, mijn Heer, om Wie ik de schade van alles heb geleden en het als 
vuilnis acht, opdat ik Christus mag winnen. Fp3:8

Vragen over 2 Korinthiërs 4:1-9

1. Wat bedoelt Paulus met de ’verborgen dingen van de schande’ in vs2?

2. Is ‘ons’ evangelie een ander evangelie dan dat van de twaalf apostelen? 
Vs3

3. Wat is de oorzaak voor zoveel ongeloof in deze wereld? Zie vs4

4. ‘Wij prediken niet onszelf’, vs5. Waarom doen zovelen dat wel?

5. Wat wordt bedoeld met ‘aarden vaten’ in vs7?



67

2 Korinthiërs 4:1-9

De apostel Paulus had een bijzondere bediening die via zijn geschriften nog 
steeds veel kracht heeft, mits goed verstaan. Wat hij verkondigde was door de 
‘bediening van de Geest’ (2Ko3:8) en noemde hij ‘mijn evangelie’ (Rm16:25; 
2Tm2:8) of ‘ons evangelie’ (hieronder, vers 3). Het was in wezen hetzelfde 
evangelie als van de twaalf apostelen, maar met toevoeging van diepere 
openbaringen over het werk en de persoon van Christus. Het was als het 
ware gecentreerd rondom de verheerlijkte Heer terwijl de twaalf apostelen 
meer de navolging van de Heer zoals Hij op aarde geleefd had verkondigden. 
Als dienaar van het nieuwe verbond (2Ko3:6) legde Paulus alle nadruk op de 
totale verdorvenheid van de mens en de totale volmaaktheid die er is in de 
verheerlijkte Christus. Het kruis betekende het einde van de eerste mens, de 
verheerlijkte Heer is het hoofd van de nieuwe mens, bestaande uit gelovige 
Joden en heidenen, de gemeente (1Ko12:12; Ef3:6). God plaatst deze nieuwe 
mens voor Zich in alle volmaaktheid van zijn Zoon en door de Heilige Geest 
wordt dit aan onze harten, via de bediening van Paulus, duidelijk gemaakt, 
gefundeerd op de heerlijkheid van Christus. We zijn niet onder de wet 
geplaatst, maar onder de heerschappij van de verheerlijkte Heer, die door zijn 
Geest in ons woont. Dit leven van Christus behoort openbaar worden in onze 
lichamen door de Heilige Geest. Dit is de gerechtigheid van God (3:9). Omdat 
verschillende personen de Korintische gelovigen van Paulus wilde losweken 
tot hun eigen leer, en hem beschuldigden van een wandel naar het vlees 
(10:3), gaat Paulus uiteenzetten hoe een echte dienaar van dit evangelie van 
God te herkennen is. Zo worden wij bewaard voor verkeerde personen en een 
verkeerde leer. 
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Vers 1

Daarom, nu wij deze bediening hebben, naardat ons barmhartigheid 
bewezen is, worden wij niet moedeloos; 

Paulus en zijn medewerkers hadden deze bijzondere bediening van 
God ontvangen. Het was vanuit zijn barmhartigheid dat Hij dit hen had 
toevertrouwd. Maar het betekende dat de verkondigers van dit evangelie 
bloot werden gesteld aan allerlei vormen van laster, vervolging en verdrukking. 
Het was voor Paulus geen reden om moedeloos te worden (zie ook 4:16) 
vanwege de kostbare boodschap die zij brachten. Hij was zelf een vervolger 
van de gemeente maar is door de genade van God geroepen om zijn Zoon te 
verkondigen. Dit was voor Paulus een enorme stimulans om door te gaan. 

Ik dank Christus Jezus, onze Heer, die mij kracht gegeven heeft, dat Hij mij 
trouw heeft geacht, daar Hij mij in de bediening gesteld heeft, mij die vroeger 
een lasteraar, een vervolger en een smader was; maar mij is barmhartigheid 
bewezen, omdat ik het onwetend heb gedaan, in ongeloof; 1Tm1:12-13

Hoe scherper wij zien hoe groot Gods genade is die aan ons is betoond, hoe 
minder snel wij de moed verliezen.

Vers 2

maar wij hebben verworpen de verborgen dingen van de schande, daar wij 
niet wandelen in sluwheid of het woord van God vervalsen, maar door het 
openbaren van de waarheid onszelf aan elk menselijk geweten aanbevelen 
voor Gods aangezicht. 

Paulus was niet zoals de valse leraars die stiekem en in het geniep mensen 
proberen te beïnvloeden met hun valse leer. Het zijn de verborgen dingen van 
de schande die Paulus verwierp. Echte dienaars van God, zij die het evangelie 
vertegenwoordigen in al zijn diepte, opereren niet in sluwheid, maar zijn 
openlijk te allen tijde duidelijk tegen iedereen. Zij vervalsen het woord van 
God niet, zoals zoveel gebeurt vandaag en zoals ook onder de Korinthiërs was 
gebeurd (1Ko15). Ze passen het woord niet aan de theorieën van mensen aan 
en verzachten de waarheid niet om het vlees te sparen. Maar zij openbaren de 
waarheid, dat is Christus in wie de heerlijkheid van God openbaar is geworden 
(zie vs7) en ieder mens van nature leugenachtig (Rm3:4). Altijd weer richten 
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ze de schijnwerper op de Heer Jezus terwijl valse leraars een ander object 
presenteren dat zich tussen de gelovige en de Heer Jezus nestelt. Paulus en zijn 
medewerkers konden zich oprecht, voor Gods aangezicht aan elk menselijk 
geweten aanbevelen omdat hun levens getuigden van wat zij spraken. Velen 
vandaag hebben de mond vol van Bijbelse waarheden, maar leven er niet naar. 

Vers 3

Als dan ons evangelie al bedekt is, is het bedekt in hen die verloren gaan; 

Iedereen moest het evangelie horen van deze arbeiders in wie dit evangelie 
zichtbaar was geworden! Er was geen bedekking bij Paulus, alles was open en 
bloot de pure waarheid zowel in de verkondiging als in zijn leven. Maar het 
bereikte niet allen die het hoorden omdat het voor hun harten bedekt bleef. Ze 
ontdekten niets aantrekkelijks in het evangelie. Ze ontdekten niet de genade 
van God en dus gaan ze voor eeuwig verloren. Bij ons zijn allerlei elementen 
in ons leven die niet beantwoorden aan het evangelie dat wij prediken. Ook 
verkondigen wij niet altijd het evangelie in zijn volheid, zodat we niet altijd 
kunnen zeggen dat mensen het evangelie afwijzen. Er is een groot verschil 
tussen horen en afwijzen. Iemand kan het horen, maar na een volgende keer 
te horen het toch aannemen. 

Vers 4

in wie de god van deze eeuw de gedachten van deze ongelovigen verblind 
heeft, opdat de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, 
die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. 

Hoe is het mogelijk dat de rijkdom van Christus niet alle harten bereikt van hen 
die het evangelie horen? Dit heeft te maken met de grote tegenstander van 
God, de duivel. Hij is de oude slang (Op12:9), de satan die hier ‘de god van deze 
eeuw’ wordt genoemd. De ‘eeuw’ is de tijdsperiode vanaf het kruis tot aan de 
wederkomst van de Heer. Satan is de god van dit systeem dat ‘de wereld’ heet 
en van de ‘eeuw’ die het kenmerk draagt van zijn leugens. Zijn werk is leugens 
verspreiden en zo ieder mens verblinden voor de waarheid die in Christus is. 
Het evangelie dat Paulus bracht is ‘van de heerlijkheid van Christus’. Niet alleen 
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zijn sterven en opstanding, maar ook zijn verheerlijking in de hemel kenmerkt 
Gods genade. God vindt in Hem volkomen vreugde en daarom plaatst God 
de gelovige in dezelfde positie als Christus in de heerlijkheid voor Zich op 
grond van zijn volbrachte werk. In Hem is zo God te kennen, want Hij is het 
beeld van God (Ko1:15). Alle volmaakte wezenskenmerken van God, liefde, 
barmhartigheid, heiligheid, waarheid zijn in Christus te vinden. Dit licht, dat 
Paulus op weg naar Damascus omstraalde, bereikt velen niet omdat zij liever 
in de duisternis blijven vanwege hun blindheid. 

En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen, en de mensen hebben 
de duisternis meer liefgehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want 
ieder die kwade dingen bedrijft, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat 
zijn werken niet bestraft worden. Jh3:19-20

Hierdoor is het niet louter alleen de duivel die mensen verblindt, maar hun 
eigen ongeloof dat hen onder de macht van satan brengt. De duivel heeft de 
grootst mogelijke haat tegen de heerlijkheid van Christus, en daar waar deze 
zichtbaar wordt richt hij zijn daar grootste pijlen op. 

Vers 5

Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer, en onszelf als 
uw slaven om Jezus’ wil. 

Een belangrijk kenmerk van valse leraars is dat zij zichzelf prediken (zie 10:12). 
Het gaat in hun woorden voortdurend over hun eigen ervaringen, hun eigen 
vorderingen, hun eigen boeken, stichtingen, organisaties en kerken. Ze roemen 
in wat ze zelf weten en hebben bereikt. Paulus was niet zoals zij, maar het 
tegenovergestelde. Hij kende zichzelf in het licht van Christus. Hij sprak daarom 
niet over zichzelf, bracht niet zijn eigen persoon naar voren, maar Christus als 
Heer. Dit is wat Hd20:25 bedoelt met de prediking van het koninkrijk van God. 
Het is de ‘heer-schappij’ van Christus over de levens van de gelovigen. Maar Hij 
is ook ‘aller Heer’ (Hd10:36) en heeft recht op ieder mens. Hij heeft niet alleen 
ieder mens geschapen als God de Zoon, maar ze allemaal gekocht en betaald. 
God heeft Hém aangewezen als Heer (Hd2:36). Daarom ziet Paulus zichzelf en 
zijn medewerkers als de slaven van de Korinthiërs, hun dienaars vanwege het 
evangelie naar de wil van de Heer Jezus. De trotse Saulus werd de slaaf van 
hen die hij ooit vervolgde door de genade van God.
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Vers 6

Want de God die gezegd heeft: ’Uit duisternis zal licht schijnen’, Die heeft 
geschenen in onze harten tot de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid 
van God in het aangezicht van Jezus Christus. 

Dat Paulus ‘slaaf’ was van de gemeenten, om hen Christus te verkondigen was 
vanwege iets dat er in zijn eigen hart was gebeurd. Zoals God in het begin 
had gesproken dat er licht moest zijn in een duistere schepping (Gn1:3), 
zo heeft Hij op dezelfde wijze het licht gebracht in de harten van Paulus en 
zijn medewerkers. Hun harten ontvingen de lichtglans van de kennis van 
de heerlijkheid van God. Ze leerden de Heer Jezus kennen en in Hem Gods 
heerlijkheid. Paulus, ooit Saulus de getrouwe Jood, kende God helemaal niet. 
Nu, als geroepen apostel, was zijn hart verlicht door de ontmoeting met de 
verheerlijkte Heer en werd hij volkomen buiten het Jodendom om gezegend. 
Maar daar waar Saulus zichzelf verhoogde door de uiterlijke onderhouding van 
de wet, moest Paulus afgebroken worden opdat Christus in hem zichtbaar zou 
worden. Deze heerlijkheid van het evangelie heeft alles te maken met lijden. 
Het is daarom heerlijkheid in zwakheid. 

Vers 7

Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid van 
de kracht van God is, en niet uit ons:

De schat is het evangelie, de kennis van Gods heerlijkheid in het aangezicht 
van Christus. Deze schat is voor iedere gelovige in de innerlijke mens te 
genieten, in het hart. Maar dat betekent ook dat de lichamen waar deze schat 
in wordt bewaard ‘aarden vaten’ zijn. Het woord ‘vat’ wordt vaak gebruikt om 
het lichaam mee aan te duiden, zie Hd9:15; 1Ts4:4; 1Pt3:7. Maar de lichamen 
van Paulus en zijn medewerkers waren onderhevig aan allerlei vormen van 
lijden en moeite. Ze waren daardoor breekbaar en broos, ‘zwak’ zoals Paulus 
dit zelf noemt in hoofdstuk 12. De beeldspraak van het ‘vat’ is ontleend aan 
de geschiedenis van de overwinning van Gideon (Ri7:16-20). Hierbij worden 
de fakkels in aarden kruiken gedaan en zodra de kruiken gebroken worden, 
wordt het licht zichtbaar dat de vijand doet vluchten. Hierin is een type te 
zien van wat Paulus hier bedoelt. De lichtglans die vandaag uit deze ‘vaten’ 
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naar buiten moet schijnen is het leven van Jezus (zie 2Ko4:10-11). Dit is alleen 
mogelijk als wij meer en meer gaan inzien dat dit vanwege Gods kracht is en 
niet uit onszelf. Maar omdat wij van nature ontzettend van onszelf houden 
en onszelf toch wel bekwaam vinden op godsdienstig vlak, zorgt God voor 
omstandigheden die ervoor zorgen dat we altijd blijven beseffen dat onze 
lichamen aarden vaten zijn. Hoe dit bij Paulus werkte, zien we in de volgende 
verzen (en ook in hoofdstuk 11 en 12).

Vers 8

in alles verdrukt, maar niet benauwd; geen uitweg ziende, maar niet geheel 
zonder uitweg; 

Vele valse leraars verkondigen vandaag de dag voorspoed en genezing, maar 
Paulus was ‘in alles verdrukt’. Dit was zijn ‘aarden vat’, maar de schat daarin 
zorgde ervoor dat hij niet benauwd was. Ook zag hij geen uitweg in vele 
situaties, hoewel hij niet geheel zonder uitweg was, want de Heer opende 
deuren. Maar dit is niet een ‘succes-evangelie’ van die predikers die beweren 
dat ze altijd de stem van de Heer verstaan en dat alle problemen alleen maar 
door ongeloof worden veroorzaakt. Zij prediken zichzelf, en wij zien hun vat in 
plaats van de schat. Het is daarom altijd belangrijk een prediker of Bijbelleraar 
te toetsen aan deze regel: Is het naar Paulus’ evangelie? Is het overeenkomstig 
wat hij in zijn brieven heeft geschreven?

Vers 9

vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet omkomend;

Ware dienaars van de Heer worden altijd vervolgd (2Tm3:12), hoewel de 
Heer ze bijstaat en sterkt (2Tm4:17). Ze worden neergeworpen als ‘ten dode 
gedoemden’ (1Ko4:9). Toch komen ze niet om, want de Heer zorgt voor ze. Zo 
wordt het aarden vat voortdurend verbroken en leert de apostel nooit zichzelf 
als belangrijk te zien en nooit te vertrouwen op ‘vlees’ (Fp3:3). De kracht van 
God die uitnemend is, moet zichtbaar worden. Dit gebeurt in die situaties die 
wijzelf het hardst proberen te vermijden, namelijk in lijden. Het laat ons zien 
hoe zwak we zelf zijn en hoe verderfelijk ons eigen hart is. Daarom was de 
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apostel te allen tijde in vrees en beven (1Ko2:4) als hij het evangelie bracht, 
met van binnen vrees en van buiten strijd (2Ko7:5). Als het licht schijnt vanuit 
zo’n zwakke apostel, dan moet het wel de uitnemende kracht van God zijn!
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Vragen over 2 Korinthiërs 4:10-18

1. Wat bedoelt Paulus met ‘altijd het sterven van Jezus in het lichaam 
omdragend’, vs10?

2. Wat wordt bedoeld met ‘het leven in u’, vs12?

3. Wat bedoelt Paulus met ‘alles is ter wille van u’, vs15?

4. Hoe wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd? Vs16

5. Welke dingen behoren tot de dingen die men ziet in vs18?
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De gemeente in Korinthe was in een valkuil getrapt waar vandaag ook veel 
gemeenten in trappen. Ze waren onder de indruk gekomen van sprekers/
leraars die indrukwekkend overkwamen (zie 5:12; 11:18), mooie, overtuigende 
getuigenissen brachten (zie 12:1), geld vroegen van de Korinthiërs (velen van 
hen vandaag zijn naar aardse normen rijk), zich als superieur opstelden boven 
hen (11:20), maar een verkeerde leer hadden (zie ook 11:20). Paulus laat in 
deze brief helder zien wat wel een betrouwbare spreker/leraar/herder is van 
de gemeente van God en hij neemt hierbij zichzelf als uitgangspunt. Dit doet 
hij noodgedwongen, om de liefde die hij heeft voor de Korinthiërs. In alles is 
hij de tegenpool van deze valse apostelen en gaat zichzelf met hen vergelijken. 
Hij vindt dit noodzakelijk, maar het gaat eigenlijk in tegen zijn normale doen. 

Och, mocht u een weinig onwijsheid van mij verdragen. 2Ko11:1

Noodgedwongen moet Paulus dus over zichzelf gaan schrijven want een mens 
in Christus doet zoiets normaal gesproken niet. De ‘bedrieglijke arbeiders’ 
(11:13) hadden namelijk de Korinthiërs wijsgemaakt dat de brieven van Paulus 
niet serieus genomen moesten worden (10:10; 11:6). Ze uitten stevige kritiek 
op hem en zo is het vandaag ook. Men beweert dat Paulus’ voorschriften 
‘cultureel bepaald’ zijn of dat hij bijv. een hekel had aan vrouwen. Dit hoofdstuk 
laat zien wat de kenmerken zijn van hen die Gods woord op een zuivere manier 
brengen om zo te leren naar wie we wel en niet moeten luisteren. Ook is dit 
hoofdstuk belangrijk om te leren hoe God omgaat met hen die op zijn Zoon 
willen lijken. 



76

Heerlijkheid en oneer

Vers 10

altijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragend, opdat ook het leven 
van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. 

Paulus had geschreven over de schat in aarden vaten (vs7), waarmee hij zoals 
gezegd onze lichamen bedoelt. De ‘schat’ is dat wij de heerlijkheid van God 
kennen via Christus en koesteren in ons hart, in de innerlijke mens (Ef3:17). 
Maar om te voorkomen dat degene die het woord brengt zichzelf hiermee 
onder de aandacht gaat brengen, wordt het sterven van Jezus altijd omgedragen 
in het lichaam, het ‘vat’. Er staat eigenlijk de ‘doding’ van Christus, dus de dood 
die Christus leed door de handen van mensen. Paulus heeft dit voor ogen 
opdat wat het eigen ik verhoogt in de dood wordt gebracht. Dit gebeurde bij 
Paulus d.m.v. vervolgingen (en door de doorn voor het vlees, zie 12:7), zoals ze 
de Heer ook hebben vervolgd. Het hield hem klein en afhankelijk. Hoe meer 
hij werd geconfronteerd met zijn eigen zwakte, hoe meer het leven van Jezus 
openbaar werd in zijn lichaam. We lezen hier iets van in 1Ko4:11-13a:

Tot op dit ogenblik lijden wij zowel honger als dorst, en zijn naakt, en worden met 
vuisten geslagen, en hebben geen vaste woonplaats, en vermoeien ons door met 
onze eigen handen te werken. Worden wij gescholden, wij zegenen; vervolgd, wij 
verdragen; gelasterd, wij bidden;

Hoe meer het aarden vat verbroken werd, hoe meer er van Christus in hen te 
zien was. Ze zegenden anderen zoals Hij dat deed onder tegenstand. Ze baden 
onder lastering, zoals Hij dat deed en we ook bij Stefanus zien (Hd7:59). Het 
leven als volgeling van Christus houdt per definitie lijden in. 

En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd 
worden. 2Tm3:12

Vers 11

Want wij die leven, worden altijd aan de dood overgegeven om Jezus’ wil, 
opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. 

Waar populaire sprekers/leraars vaak leven in rijkdom en luxe, vertoont Paulus 
hier een heel ander beeld. Onder de constante vervolgingen tijdens hun 
leven, waar we over hebben gelezen in hoofdstuk 1 en ook straks in hoofdstuk 
11 over zullen lezen, was er een rijke vrucht onder de ontvangers van het 
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evangelie, in dit geval de Korinthiërs. Ze deelden in het leven van Jezus dat 
gezien werd in de sterfelijke lichamen van de apostelen. Het was de wil van 
de Heer dat het op deze manier gebeurde. Zo kunnen ook wij in ons leven dit 
patroon opmerken. Door moeilijke omstandigheden heen worden wij steeds 
meer afhankelijk van Hem en zullen wij steeds meer gaan lijken op Hem. Het 
leven van Jezus wordt openbaar in ons sterfelijke vlees. Valse leer legt vaak de 
nadruk op het lichaam. Er moet genezing en voorspoed zijn. God moet onze 
levens goed maken. Maar de apostel spreekt over het sterfelijk vlees en het 
vernederde lichaam (Fp3:21). Het leven van Jezus is het doel, al het andere is 
slechts een middel. 

Vers 12

De dood werkt dus in ons, maar het leven in u. 

Paulus schildert het contrast tussen hem en zijn medewerkers en de bedrieglijke 
arbeiders die zich onder de Korinthiërs bevonden en hen op een dwaalspoor 
wilden brengen. Ware dienstknechten van God hebben te maken met lijden 
door tegenstand, zodat zij zelf volkomen naar de achtergrond verdwijnen en 
Christus alleen wordt gezien in hun leven en prediking. De dood werkt als het 
ware in hen zodat er leven is in de ontvangers, het leven van Jezus. 

Vers 13

Daar wij nu dezelfde geest van het geloof hebben, volgens wat geschreven 
staat: ’Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken’, zo geloven ook wij, daarom 
spreken wij ook; 

Kon Paulus onder al dit lijden maar niet beter stoppen? Dwaalleraars houden 
er vaak mee op als het moeilijk wordt. Maar Paulus bezat de geest van het 
geloof, welke ook aanwezig was in de gelovigen van het Oude Testament. Hij 
citeert Psalm 116:10:

Ik heb geloofd, daarom spreek ik. Ik ben zeer verdrukt geweest. 

Deze geest van geloof spreekt van de Here Jezus. Paulus kon niet stoppen 
omdat Hij daarvoor te groot, te belangrijk is. De wereld haat Hem en haat dus 
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ook ieder persoon in wie deze geest van geloof aanwezig is. Deze is geest van 
geloof niet aanwezig in de valse leraars. Zij worden daarom ook niet gehaat, 
maar juist geliefd (zie 1Jh4:6). De geest van geloof gaat altijd gepaard met 
tegenstand. Dit begon al bij Abel en zal doorgaan tot aan de martelaars in het 
boek Openbaring.

Vers 14

daar wij weten, dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons met Jezus 
zal opwekken en met u voor Zich stellen. 

Het geloof zorgt voor een ‘weten’. Hoewel Paulus veel leed, wist hij dat God 
de Heer Jezus heeft opgewekt na diens dood door de handen van hatende 
mensen. Zoals Hij dit met Hem gedaan heeft die getuigd heeft van de waarheid 
(Jh18:37), zal Hij dit ook doen met iedere gelovige die lijdt in deze wereld 
vanwege de naam van Jezus. Paulus wist dat zowel hij en zijn medewerkers, 
als de Korinthiërs, samen met de opgewekte Jezus door God voor Hem 
zouden worden gesteld. Hij heeft het laatste woord. Onze opwekking wordt 
beschreven in 1Ko15:

Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen 
allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de 
laatste bazuin; want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk 
worden opgewekt en wij zullen veranderd worden. 1Ko15:51-52

Alle gelovigen worden in hetzelfde moment naar de Heer gevoerd in de 
lucht (1Ts4:16). De gestorven gelovigen worden uit de graven opgewekt en 
de levende gelovigen worden veranderd. In dit vers ziet Paulus zichzelf als 
stervend en dus spreekt hij over opwekken. In 1Ts4:15 spreekt hij over ‘wij 
levenden’ als het gaat om de komst van de Heer voor de zijnen. 

Vers 15

Want alles is ter wille van u, opdat de genade, toegenomen door de velen, de 
dankzegging overvloedig doet zijn tot de heerlijkheid van God. 
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Bij de dwaalleraars is alles ten diepste ter wille van zichzelf, maar bij de ware 
dienstknechten van God staat alleen het geestelijke belang van de ontvangers 
centraal. Dit geestelijke belang is dat zij het leven van Jezus, zijn morele karakter 
gaan vertonen in deze duistere wereld. De genade wordt via de bediening van 
dergelijke dienstknechten in vele levens openbaar, toegenomen door de velen. 
Hierdoor was de dankzegging bij Paulus en de zijnen ook overvloedig. Het 
verbreken van zijn aarden vat had een geweldige zegen tot gevolg en dat was 
dat het leven van Jezus, voor de Vader het meest kostbare dat er is, zichtbaar 
werd in vele mensen. Zo kunnen wij ook dankbaar zijn als anderen iets van de 
Heer Jezus in ons zien of via ons horen. Deze overvloedige dankbaarheid is tot 
heerlijkheid van God. 

Vers 16

Daarom worden wij niet moedeloos; maar al raakt ook onze uiterlijke mens 
in verval, toch wordt onze innerlijke van dag tot dag vernieuwd. 

Het voortdurend blootstaan aan haat, vervolgingen en laster was voor de 
apostel en zijn medewerkers geen reden om moedeloos te worden. Ze zagen 
de vrucht van hun werk en hadden hun oog gericht op de toekomst wanneer 
zij samen met hen in wie de vrucht openbaar was geworden met Jezus voor 
God zouden worden gesteld. Alles hadden zij over voor deze kostbare vrucht 
in mensenlevens. Hun uiterlijke mens raakte in verval, maar de innerlijke mens 
vindt vreugde in de Vader en de Zoon en wordt zo iedere dag weer vernieuwd. 
Dit woord ‘vernieuwd’ betekent ‘maken dat iets of iemand groeit’, zie ditzelfde 
woord ook in Ko3:10 ‘die vernieuwd wordt tot kennis’. De uiterlijke mens 
vervalt in de ouderdom en in het lijden, maar de innerlijke mens groeit naar 
zijn beeld. Moeilijke omstandigheden kunnen ons lichaam aantasten. Als we 
consequent voor Christus uit zouden komen, zou ons lichaam het te verduren 
krijgen. Maar de Heer sterkt ons dagelijks in onze innerlijke mens.

Maar de Heer heeft mij bijgestaan en mij gesterkt, opdat de prediking door mij 
ten volle vervuld zou worden en al de volken haar zouden horen; en ik ben uit de 
leeuwenmuil gered. 2Tm4:17

Hoe meer we lijden, hoe meer de Heer ons zal sterken in zijn genade. 
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Vers 17

Want de kortstondige lichtheid van onze verdrukking bewerkt voor ons een 
uitermate uitnemend, eeuwig gewicht van heerlijkheid; 

In vergelijking met de eeuwige heerlijkheid die voor ons ligt is het lijden voor 
de Heer Jezus een ‘kortstondige lichtheid van verdrukking’. Met Hem lijden 
betekent ook met Hem leven straks. Dit zal een uitermate uitnemend, eeuwig 
gewicht van heerlijkheid zijn!

En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen: erfgenamen van God en 
medeerfgenamen van Christus, als wij inderdaad met Hem lijden, opdat wij ook 
met Hem verheerlijkt worden. Want ik acht, dat het lijden van de tegenwoordige 
tijd niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan 
ons geopenbaard zal worden. Rm8:17-18

De God nu van alle genade, die u heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid 
in Christus Jezus, Hij zal u, nadat u een korte tijd geleden hebt, volmaken, 
bevestigen, versterken, grondvesten. 1Pt5:10

Vers 18

daar wij ons oog niet richten op de dingen die men ziet, maar op de dingen 
die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen 
die men niet ziet, zijn eeuwig.

De natuurlijke mens en ook de dwaalleraar richt zijn ogen op de dingen die men 
ziet, daar spreken ze ook voortdurend over. Maar de ware dienstknecht van de 
Heer richt zijn oog op de onzichtbare dingen. Deze zijn eeuwig in tegenstelling 
tot de tijdelijke, zichtbare dingen. 

Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men 
niet ziet. Hb11:1

Paulus hield zijn oog gericht op de heerlijkheid van Christus (2Ko3:18). Wij 
worden door de satan gericht op de zichtbare dingen zoals hij dat met Eva deed 
(zie ook 2Ko11:3). Maar als we verlichte ogen van ons hart hebben (Ef1:17), de 
schat in aarden vaten kennen (2Ko4:6), dan bedenken we de dingen die boven 
zijn, daar waar Christus is (Ko3:1-3).



81

2 Korinthiërs 4:10-18

Samengevat zien we dat het vat rein moet zijn van menselijk kwaad (vs2), 
geledigd van het ‘ik’ (vs5), gevuld met Christus (vs6), verbroken (vs7-9), licht 
uitstralend, het leven van Jezus (vs10-12), voor Gods heerlijkheid dient (vs15) 
terwijl het een eeuwige heerlijkheid wacht (vs17). 
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Vragen over 2 Korinthiërs 5:1-10

1. Wat wordt met het gebouw van God bedoeld in vs1?

2. Wanneer worden wij met de woning die uit de hemel is overkleed? Vs2

3. Waarom wordt de Geest het onderpand genoemd in vs5?

4. Wat kenmerkte Paulus als je vs7 leest?

5. Waarom spreekt Paulus in vs10 over de rechterstoel van Christus?
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Wij leven in zeer moeilijke tijden. De christenheid, bestaande uit allen die 
zich naar de naam van Christus noemen, is verdeeld in talloze groeperingen 
en sekten. De oorzaak hiervan is dat men het woord van God heeft losgelaten 
en naar eigen inzicht het geloof is gaan invullen. Hierdoor is de waarheid van 
God, het pand dat ons was toevertrouwd, vrijwel volkomen verloren gegaan. 
Wat over is gebleven is een grote verwarring als gevolg van talloze menselijke 
leringen die niet overeenkomen met de Bijbel. Dit heeft de Heer Jezus al 
voorspeld in Mt13:33:

Een andere gelijkenis sprak Hij tot hen: Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan 
zuurdeeg, dat een vrouw nam en verborg in drie maten meel, totdat het geheel 
doorzuurd was.

Met ‘het koninkrijk der hemelen’ wordt het geheel bedoeld aan christelijke 
belijdenis dat is ontstaan na de hemelvaart van de Heer tot aan zijn 
wederkomst. Alles is doorzuurd met verkeerde leer. Vooral het wetticisme 
heeft zijn duizenden verslagen. Dit tekende zich al af in de dagen van de apostel 
Paulus. In Hd20:28-32 voorspelt hij hoe het zou gaan met de gemeente op 
aarde na zijn eigen vertrek. Ook bij de Korinthiërs en de heiligen in Achaje was 
het zuurdeeg van verkeerde leer doorgedrongen. Als antwoord hierop schrijft 
Paulus hen deze brief waardoor hij hen en ons leert wat de ware leer is en hoe 
je hen kunt herkennen die deze leer brengen. De heerlijkheid van Christus is 
de kern van de boodschap (4:4), lijden en moeiten van de predikers vanwege 
tegenstand de kenmerken van hen die deze boodschap brengen (4:8-9). 
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Vers 1

Want wij weten, dat als onze aardse tent waarin wij wonen, afgebroken 
wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, 
een eeuwig huis, in de hemelen. 

De schat van de kennis van God in het aangezicht van Christus wordt bewaard 
in aarden vaten (4:7). De tegenstand die de apostelen kenden was groot, maar 
het maakte hen niet moedeloos (4:16). Hun geheim was dat ze zagen op de 
onzichtbare dingen (4:18), de ‘dingen van boven’(Ko3:1), waar Christus is. Hem 
hielden zij voortdurend voor ogen, die hen kracht gaf (Fp4:13; 2Tm4:17). De 
zichtbare dingen, zoals het lichaam en diens verval, was voor hen ondergeschikt 
aan de onzichtbare dingen, het hemels koninkrijk (2Tm4:18) dat hen wachtte. 
De aardse tent, het lichaam wordt wel afgebroken door alle moeiten en het 
lijden die deze schepping met zich meebrengt, zij ‘wisten’, met volle zekerheid, 
dat zij een ‘gebouw van God’ hadden. Hiermee bedoelt Paulus het nieuwe, 
verheerlijkte lichaam dat wij krijgen en dat door God is ontworpen, gelijk aan 
het lichaam van zijn Zoon. Het is een contrast met de ‘aardse tent’, het lichaam 
van onze vernedering (Fp3:21), dat nog zoveel sporen van de zonde draagt. 
Het nieuwe lichaam is geschikt voor de hemel, het zal een eeuwig huis zijn 
waar wij hier beneden in een ‘tent’ wonen. Wij horen hier niet, maar wel daar, 
bij Hem. Door dit te weten kon Paulus in zijn lijden omwille van het evangelie 
toch moed houden!

Vers 2

Immers, in deze tent zuchten wij, terwijl wij vurig verlangen met onze woning 
die uit de hemel is, overkleed te worden; 

Paulus zuchtte in zijn lichaam. De strijd was groot, de mens is in opstand tegen 
God en overal ontmoette hij haat tegen de Heer Jezus. In ons huidige lichaam 
‘zuchten wij’ ook vanwege de zonde in ons en om ons heen. We lezen dit ook 
in Romeinen 8:

Want wij weten, dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in barensnood 
is tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest 
hebben, ook wijzelf zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de 
verlossing van ons lichaam. Rm8:22-23
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Als de Heer komt tijdens ons leven, wordt dit sterfelijke lichaam overkleed 
met onze woning uit de hemel. Als we ontslapen zijn, worden wij uit de 
dood opgewekt (1Ts4:16). We krijgen in een oogwenk het nieuwe lichaam, 
gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid (Fp3:21). Dat is het 
‘zoonschap’, de verlossing is dan volkomen naar geest, ziel en lichaam. 

Vers 3

als wij namelijk, hoewel bekleed, niet naakt bevonden worden. 

Paulus spreekt uitdrukkelijk tot de Korinthiërs over hun geestelijke toestand. 
Ze kunnen dan wel ‘bekleed’ zijn met een natuurlijk lichaam, maar als ze 
geestelijk gezien naakt voor God bevonden worden, gaan ze verloren! Wij 
behoren bekleed te zijn met Christus (zie Gl3:27), in Hem bevonden te worden 
met een gerechtigheid die uit God is (Fp3:9-10). Allen zij die ‘in Christus’ zijn, 
door het geloof, wacht geen veroordeling (Rm8:1). God Zelf was het, die Adam 
en Eva bekleedde met de vellen van een dier om dit duidelijk te maken.

En de HEERE God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en 
kleedde hen daarmee. Gn3:21

De belijdende christenheid van vandaag, Laodicea, meent rijk te zijn in haar 
eigen godsdienst, maar weet niet dat zij voor God naakt is (Op3:17). 

Vers 4

Immers, wij die in deze tent zijn, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed 
maar overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven 
verslonden wordt. 

Misschien herken je dit ‘zuchten’ heel goed. Je wilt zo graag de Heer dienen en 
zijn woord gehoorzamen, maar de wereld om je heen is vijandig naar Hem toe. 
Mensen hebben weinig tot geen behoefte aan Hem en de christenheid waarin 
jij je bevindt, is vol zonde en verwarring. Daarbij merk je ook dat je eigen 
zondige natuur je aardig dwars kan zitten. Paulus zuchtte bezwaard. Hij wilde 
niet ontkleed worden, namelijk sterven, maar overkleed. Hij verlangde er vurig 
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naar tijdens zijn leven veranderd te worden in een oogwenk. Dit zal gebeuren 
bij de komst van de Heer en onze ‘bijeenvergadering’ tot Hem (2Th2:1).

in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin; want de 
bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en 
wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid 
aandoen en dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoen. 1Ko15:52-53

Het sterfelijke zou dan worden verslonden door het leven van het nieuwe 
lichaam. Er zou niets meer van het oude overblijven. Paulus verlangde vurig 
naar de komst van de Heer tijdens zijn leven. Hebben wij ook dit vurige 
verlangen?

Vers 5

Hij nu die ons hiertoe heeft bereid, is God, die ons het onderpand van de 
Geest gegeven heeft. 

God heeft alle gelovigen een nieuw lichaam bereid. Nu wij nog in dit oude 
lichaam verblijven, heeft God ons in dit lichaam zijn Geest gegeven als een 
onderpand (zie 2Ko1:22; Ef1:14) voor dit nieuwe lichaam. Door deze Geest 
van God kunnen wij nu al iets proeven van de atmosfeer van straks. Doordat 
de Geest ons op Christus wijst, voelen wij ons hier op aarde, waar Hij gehaat 
wordt, niet thuis. In de hemel wordt Hij ten volle door de Vader gewaardeerd 
en daar voelen wij ons wel thuis, hoewel we er nog niet lichamelijk zijn.  

Vers 6

Daarom hebben wij altijd goede moed, en weten dat wij, zolang wij in het 
lichaam wonen, niet bij de Heer wonen 

Paulus had in 4:16-18 al geschreven dat hij en zijn medewerkers niet moedeloos 
werden, daar zij hun oog richtten op wat komen gaat. Hier zegt hij weer, maar 
nu positief, dat zij, ondanks de vervolgingen en hun lichamelijke lijden, goede 
moed hadden. Ze wisten dat, zolang ze nog in het lichaam, de tent, woonden, 
zij niet bij de Heer woonden. Als wij worden veranderd bij zijn komst, levend 
of ontslapen, of als we, na het sterven heengaan, wonen we bij de Heer, zie 
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vs8. Dit toont duidelijk aan dat de leer van de ‘zielenslaap’, dat een overleden 
gelovige geen bewustzijn heeft, niet klopt. 

Vers 7

(want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen); 

Het kenmerk van het christendom is dat wij leven door geloof (Hb11:1). Wij 
hebben geen zichtbare godsdienst zoals dat het geval was in het Jodendom. 
Daar was alles zichtbaar, tastbaar en hoorbaar. Wij bezitten alle zegeningen 
geestelijk (Ef1:3) en genieten deze door het geloof in het geschreven woord 
van God, door de Heilige Geest aan ons geleerd. Hoewel de uiterlijke 
omstandigheden van de apostelen zwaar waren, zagen zij door het geloof uit 
naar ‘een beter, dat is een hemels vaderland’ (Hb11:16).

In het geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften te hebben ontvangen, 
maar zij zagen het in de verte en begroetten het, en beleden dat zij vreemdelingen 
en bijwoners op de aarde waren. Hb11:13

Bovendien leefde Paulus door een eenvoudig, simpel geloof in de Zoon van 
God. 

…en wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij 
heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. Gl2:20b

Het was niet de wet waardoor hij leefde, ook niet allerlei ervaringen of 
intellectuele opvattingen over de Bijbel, maar het was door geloof, gericht op 
de mens Christus in de hemel. Dit vertrouwen op Gods woord aangaande zijn 
Zoon is het grote geheim geweest van deze apostel.

Vers 8

maar wij hebben goede moed en willen liever ons verblijf in het lichaam 
verlaten en bij de Heer inwonen. 

Voor de tweede keer zegt de apostel dat zij goede moed hebben. Naast het 
overkleed worden, wat spreekt van de komst van de Heer tijdens het leven, 
is er het ‘verlaten’ van ons verblijf in het lichaam. Dit duidt op het sterven, of 
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ontslapen, van de gelovige. Sprak Paulus in vs6 over ‘bij de Heer wonen’, hier 
spreekt hij over ‘bij de Heer inwonen’. We zullen wonen in het paradijs, bij de 
Heer. Paulus schrijft erover in Fp1:23:

…ik verlang ernaar heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg 
het beste; 

De Heer zegt tegen de misdadiger aan het kruis dat deze dezelfde dag nog met 
Hem in het paradijs zou zijn (Lk23:43). Gelovigen die overlijden, zijn bij de Heer, 
inwonend bij Hem. Er is nogmaals geen sprake van een soort ‘zielenslaap’, 
maar een bewust genieten van Hem op een volmaakte plaats. Als de Heer 
komt om de zijnen tot Zich te nemen, zal Hij ons in het huis van de Vader 
nemen (Jh14:2). Dit is onze ‘eindbestemming’, terwijl het paradijs bij wijze van 
spreken een ‘tussenstation’ is. 

Vers 9

Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, Hem 
welbehaaglijk te zijn. 

Met dit geweldige vooruitzicht, gegrond op de genade van God, wilden zij 
niets liever dan een leven leiden dat Hem, de Heer, welbehaaglijk zou zijn. Het 
was hun eer, en ik hoop ook voor ons, om in alles te leven ‘de Heer waardig’ 
(Ko1:10). We zijn qua positie voor God volmaakt, maar dat is wat anders dan 
dat de Heer ook vreugde beleeft aan onze praktische wandel. 

Want het koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar rechtvaardigheid, 
vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus daarin dient, is voor 
God welbehaaglijk en bij de mensen beproefd. Rm4:17-18

Of wij nu inwonend zijn in onze aardse lichamen, of dat wij uitwonend zijn bij 
de Heer, in beide gevallen moet dit ons verlangen zijn om Hem te behagen. 
Dit verlangen komt altijd door de Heilige Geest die is gekomen om Hem te 
verheerlijken.
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Vers 10

Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van 
Christus, opdat ieder ontvangt wat in het lichaam is gedaan, naardat hij 
heeft bedreven, hetzij goed hetzij kwaad.

Het gaat hier om onze praktische levenswandel. Wat kan deze praktijk nog 
voor betekenis hebben als wij uitwonend zijn, bij de Heer? Wij, zegt Paulus, 
zullen allen voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen. Paulus 
schrijft daar ook in Rm14:10-12 over:

Maar u, waarom oordeelt u uw broeder? Of ook u, waarom minacht u uw 
broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van God gesteld worden; 
want er staat geschreven: ’Zo waar Ik leef, zegt de Heer, voor Mij zal elke knie 
zich buigen en elke tong zal God belijden’. Dus zal dan ieder van ons voor zichzelf 
rekenschap geven aan God. 

Als de Heer komt, zal Hij alles wat in de duisternis heeft plaatsgevonden in 
onze levens, aan het licht brengen, duidend op onze motieven (1Ko4:5). Voor 
de rechterstoel zullen wij onze levens in zijn licht zien en alles wat niet uit 
Hem was, zal worden weggedaan. Het is dan ook een ‘be-oordeling’ en geen 
‘ver-oordeling’. Als wij nu alles tot zijn eer willen doen, met het oog op deze 
rechterstoel, zullen wij alles belijden en wegdoen dat niet tot zijn eer is. 

Dit kan als wij nu dicht bij Hem leven en alles voor Hem open en bloot leggen. 
Er zal dan een beloning zijn die bestaat uit gezag over steden in het komende 
koninkrijk (Lk19:16-19).
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Vragen over 2 Korinthiërs 5:11-21

1. Vers 11 gaat over de ongelovigen. Komen zij ook voor de rechterstoel? 

2. Wat bedoelt Paulus met ‘voor God zijn wij openbaar geworden’? vs11

3. Wat is ‘buiten onszelf zijn’? vs13

4. Wat betekent ‘dus zijn zij allen gestorven’? vs14

5. Waarom zegt Paulus in vs16 dat zij van nu af niemand meer naar het vlees 
kennen?
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We vinden in deze brief als het ware de blauwdruk van de ware prediking 
(hoofdstuk 3) en de ware predikers (hoofdstuk 4 en 5). Alleen op grond van de 
gezonde woorden (zie 2Tm1:13) en van de gezonde leer (zie 2Tm4:3) kunnen 
gezonde levens worden gevormd, tot eer van God de Vader (Jh15:8). Dit zijn 
levens waar steeds meer Christus wordt vertoond, in waarheid en liefde. 
Paulus moest deze dingen schrijven aan de Korinthiërs vanwege de invloed van 
predikers die een verkeerde leer brachten waardoor uiteindelijk niet Christus 
in hen zichtbaar zou worden, maar de natuurlijke mens met al zijn hoogmoed 
en zonde. Paulus en de zijnen leefde zó dat het Hem welbehaaglijk was (zie 
5:9). Dit deden zij met het oog op de rechterstoel van Christus (vs10), voor 
wie iedere gelovige gesteld zal worden zodat Christus de diepste motieven 
openbaar zal maken voor ons. 

Vers 11

Daar wij dan weten hoezeer de Heer te vrezen is, overreden wij de mensen; 
maar voor God zijn wij openbaar geworden, en ik hoop dat wij ook in uw 
gewetens openbaar zijn geworden.

Dat de gelovigen voor de rechterstoel van Christus komen betekent niet dat de 
ongelovigen daar niet zullen verschijnen. Er zijn in feite drie ‘zittingen’ van de 
rechterstoel van Christus:

1. Na de opname voor de gelovigen in hun verheerlijkte lichamen.
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2. Na de grote verdrukking als de Heer op aarde de dan levende mensen 
oordeelt, gelovigen en ongelovigen (Mt25:31-46).

3. Na het vrederijk van duizend jaar als de Heer alle ongelovige doden 
oordeelt, ieder mens die ooit gestorven is in zijn zonden (Op20:11).

Het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God (Hb10:31) en dus 
wist Paulus hoezeer de Heer te vrezen is (letterlijk: ‘De vrees’, of ‘schrik van de 
Heer kennen’). Hij ‘overreedde’ de mensen om zich te bekeren, hij drong er 
stevig en indringend op aan. Hier kunnen wij nog wat van leren als wij mensen 
vertellen over het evangelie. Het oordeel werd door Paulus niet weggelaten in 
zijn boodschap (Hd17:31; 24:25). De rechterstoel van Christus zorgde ervoor 
dat Paulus en de zijnen ‘openbaar’ waren geworden voor God, ze leefden met 
een rein geweten en hij hoopte dat dit ook bij de Korinthiërs duidelijk was. 

Vers 12

Wij bevelen niet opnieuw onszelf bij u aan, maar geven u aanleiding tot 
roem over ons, opdat u die hebt tegenover hen die in het uiterlijk roemen en 
niet in het hart. 

De valse leraars uitten stevige kritiek op Paulus, maar hij had een ‘onergerlijk 
geweten’ tegenover God en de mensen (Hd24:16). Hij kon vol vertrouwen 
de rechterstoel van Christus tegemoet zien en hoefde zich niet opnieuw aan 
te bevelen bij de Korinthiërs. Het ging bij Paulus niet om hemzelf, maar om 
de hoorders. De valse leraars daarentegen ging het wel om zichzelf, daar zij 
roemden in het uiterlijk (zie 11:22) en niet in het hart. Hun levens waren 
niet overeenkomstig het evangelie, maar zij waren uit op eer en aanzien en 
konden, ondanks hun mooie woorden, prima de uiterlijke schijn van vroomheid 
ophouden. Paulus’ prediking was voor het hart, het was de heerlijkheid van 
Christus die hij bracht terwijl hij afzag van alles waarop de mens zich kan 
beroemen. Dit zou voor de Korinthiërs aanleiding moeten zijn tot roem over 
hem en de zijnen. 
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Vers 13

Want hetzij wij buiten onszelf zijn, wij zijn het voor God; hetzij wij nuchter 
zijn, wij zijn het voor u. 

Omdat Christus en de Vader alles was voor Paulus, kon hij buiten zichzelf zijn, 
in ‘extase’ als het ware, wat niets te maken heeft met ‘vallen in de Geest’ 
o.i.d. Zijn ‘buiten zichzelf zijn’ was een contrast met de harteloze opscheppers 
in uiterlijke zaken. Zijn blijdschap in goddelijke Personen maakten hem vol 
vreugde en dat was voor God, niet om indruk te maken op mensen. Maar er 
was ook nuchterheid nodig als het ging om de houding naar de gelovigen toe. 

Vers 14

Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot dit oordeel zijn gekomen, 
dat Eén voor allen gestorven is; dus zijn zij allen gestorven. 

De liefde van Christus voor de mens was het motief voor wat Paulus deed. Ze 
hadden ontdekt dat Hij in zijn grote liefde was gekomen om de plaats in te 
nemen van de mens uit Adam. Hij stierf zodat duidelijk is geworden dat zij allen 
in de dood liggen en wat God betreft gestorven zijn. Het hele mensengeslacht 
zoals dat is voortgekomen uit Adam, is in de dood van Christus gestorven wat 
God betreft. 

Vers 15

En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf 
leven, maar voor Hem die voor hen is gestorven en opgewekt. 

Omdat ieder mens van nature in de dood ligt en God niet kan behagen (Rm8:8) 
is Hij voor allen gestorven. Een ieder die Hem heeft aangenomen als Heiland 
en Verlosser, is overgegaan van de dood naar het leven.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie mijn woord hoort en gelooft Hem die Mij heeft 
gezonden, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood 
overgegaan in het leven. Jh5:24
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Zie ook 1Jh3:14. De gelovige is niet meer in het vlees voor Gods aangezicht, 
maar in de Geest (Rm8:9). Hij is met Christus levend gemaakt (Rm6:11; Ef2:5). 
Zij die in het vlees zijn, in de geestelijke dood, leven alleen voor zichzelf, 
maar zij die leven en in de Geest zijn, leven voor Hem. Hij is immers voor hen 
gestorven en voor hen opgewekt. Het nieuwe leven dat de gelovigen hebben 
ontvangen heeft als middelpunt en als doel Christus. 

Vers 16

Wij kennen dus van nu aan niemand naar het vlees; en als wij al Christus 
naar het vlees hebben gekend, dan kennen wij Hem nu niet meer zo. 

Omdat Hij voor allen gestorven is en dus allen gestorven zijn is ieder die in het 
vlees is dood voor God. Hij beoordeelt de hele mensheid als gestorven. De 
mens heeft als toppunt van zijn slechtheid Christus naar het kruis verwezen. 
Het heeft dus geen zin om iemand nog naar het vlees te kennen. We hebben 
uiteraard nog steeds te maken met aardse verhoudingen, ook tot ongelovigen, 
maar wij beschouwen hen vanuit onze nieuwe positie met Christus verenigd, 
als mensen die in de dood zijn. Zelfs als er sommigen onder de Korinthiërs 
waren die de Heer Jezus als Mens hebben gekend, was dat nu niet meer zo. Wij 
kennen Hem niet als de aardse Koning of Messias, maar als de verheerlijkte 
Heer, de Christus die aan de rechterhand van God is. Onze nieuwe levenssfeer 
is ‘boven’, waar Christus is (Ko3:3). We horen vandaag steeds vaker dat het feit 
dat Jezus een Jood was zeer belangrijk is voor gelovigen. Zij moeten dus in het 
Jodendom hun zegen zoeken ‘want de Heer Zelf was een Jood’. Dit klinkt heel 
logisch, maar het is niet volgens het onderwijs van Paulus. Zijn evangelie heeft 
niets Joods in zich, het is alles hemels! Zelf kwam hij tot bekering nabij een 
heidense stad (Damascus) en de Heer kondigde aan dat Deze Paulus ‘uit het 
volk’ zou wegnemen (Hd26:17). Wij kennen de Heer Jezus dus niet naar het 
vlees, maar naar de Geest. Hij is nu verheerlijkt aan de rechterhand van God 
in de heerlijkheid en daar is Hij niet meer een Jood, maar de tweede mens, de 
laatste Adam. 
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Vers 17

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is 
voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden. 

Een gelovige is ‘in Christus’ en heeft totaal afgedaan met de oude schepping. 
Hij heeft er niets meer mee te maken wat God betreft. Hij is (beter: ‘en is 
een nieuwe schepping’ dus niet: ‘schepsel’). Het oude is voorbijgegaan, zijn 
hele verbinding met Adam. Alles is nieuw geworden. Zoals Christus in de 
heerlijkheid niets meer te maken heeft met dat wat op aarde is, zo hebben 
de gelovigen dat ook niet meer wat God betreft. Ze leven niet meer in deze 
wereld wat Gods betreft (zie Ko2:20). Het is de bedoeling dat wij daarop ‘zien’. 

Want noch besnijdenis is iets, noch onbesneden zijn, maar een nieuwe schepping. 
En allen die naar deze regel zullen wandelen, vrede en barmhartigheid zij over 
hen en over het Israël van God. Gl6:15-16

De oude schepping begon met de aarde en alles wat daarop en omheen is, en 
eindigde met Adam, het hoofd. De nieuwe schepping begint met het Hoofd 
Christus en eindigt met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar zal God 
zijn volmaakte rust vinden omdat alles zal voldoen aan zijn heerlijkheid (zie 
1Ko15:28; Op21:2). 

Vers 18

En alles is uit God, die ons met Zichzelf heeft verzoend door Christus en ons 
de bediening van de verzoening heeft gegeven, 

Nu zijn de gelovigen als eerstelingen reeds verzoend met Hem en kan Hij, 
vanwege het werk van Christus, zijn volkomen vreugde in hen vinden. De 
nieuwe schepping is, net als de oude, ‘uit God’. Hij heeft de gelovigen met 
Zichzelf verzoend ‘door Christus’, het was zijn eigen voornemen en zijn eigen 
initiatief. De mens die een vijand was van God en dit heeft getoond door de 
Zoon te kruisigen, is door God tot een vriend gemaakt. Dit geldt uiteraard voor 
hen die geloven. De ongelovigen moet dit goede nieuws bekend gemaakt 
worden. Daarom is ons, hier allereerst de apostelen, maar ook allen die 
geloven, de bediening van de verzoening toevertrouwd. 
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Vers 19

namelijk dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenend was, terwijl 
Hij hun overtredingen hun niet toerekende en in ons het woord van de 
verzoening legde.

Dit vers heeft aanleiding gegeven voor een verkeerde leer, namelijk dat God 
de wereld met Zichzelf verzoend heeft, terwijl er staat dat Hij in Christus de 
wereld met Zichzelf verzoenend was. Dit betekent dat doordat God zijn Zoon 
zond naar deze verloren wereld, Hij een verzoenend gebaar maakte naar deze 
wereld. Hij bood hen in zijn Zoon de verzoening aan. Het kruis maakt het 
mogelijk dat God zijn liefde naar de wereld kan doen uitgaan in het evangelie 
in plaats van de wereld weg te vagen, wat naar zijn gerechtigheid het juiste was 
geweest. De Heer Jezus kwam, niet om de wereld te veroordelen, maar om 
haar te behouden (Jh3:17). Hij kwam om de wereld haar overtredingen niet 
toe te rekenen. De wereld werd niet vanwege haar overtredingen geoordeeld, 
maar er kwam in Christus een aanbod van redding. Dit wil niet zeggen dat alle 
mensen behouden worden. Het gaat in dit vers om het aanbod. We weten 
maar al te goed dat er helaas mensen zijn die verloren gaan vanwege hun 
zonden, doordat zij zich niet hebben bekeerd en dit prachtige aanbod hebben 
afgeslagen. Dit woord van de verzoening, het evangelie, was in de apostelen, 
maar ook in ons, gelegd. Wij behoren daarvan te getuigen naar de mensen om 
ons heen. Er zal een volkomen verzoening zijn van de geschapen wereld met 
God (Ko1:20) in de toekomst, maar nu zijn het diegenen die het woord van de 
verzoening aannemen.

Vers 20

Wij zijn dan gezanten voor Christus, terwijl God als het ware door ons maant. 
Wij bidden voor Christus: Laat u met God verzoenen. 

Deze wereld is nog niet verzoend met God, sterker nog, de hele wereld ligt 
in de boze (1Jh5:19) en zal verloren gaan (1Ko7:31; 1Jh2:17). Satan is de god 
van deze eeuw (2Ko4:4) en de overste van deze wereld (Jh12:31). In deze 
wereld zijn alle gelovigen als het ware uitgezonden als gezanten voor Christus. 
Ze zijn vertegenwoordigers, ambassadeurs van de hemelse Mens. God werkt 
in hen door de Heilige Geest en maant de mensen zich te bekeren tot Hem. 
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Paulus en de zijnen overtuigden hun hoorders niet met indrukwekkende of 
overdonderende woorden, maar als bidders voor Christus. Hun nederige 
houding en hun woorden van waarheid hadden tot doel dat de hoorders 
zich lieten verzoenen met God. Vandaag wordt er vooral tegen ongelovigen 
gesproken over een God die van hen houdt, zonder de noodzaak van bekering 
en verzoening op de voorgrond te stellen. 

Vers 21

Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, 
opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

God heeft alles gedaan om de mens met Zichzelf te verzoenen. Paulus is zo 
vol van Hem dat hij nogmaals de heerlijkheid van God en Christus benoemt. 
Hij is door God voor ons tot zonde gemaakt, terwijl Hij Zelf zonder zonde was, 
Hij kende de zonde niet eens. Petrus zegt dat Hij geen zonde heeft gedaan 
(1Pt2:22), Johannes dat er in Hem geen zonde is (1Jh3:5). Christus werd 
ondanks dat niet alleen de drager van de zonden, maar Hij werd tot zonde 
gemaakt door God. 

…God heeft, doordat Hij zijn eigen Zoon in een gedaante gelijk aan het vlees van 
de zonde en voor de zonde heeft gezonden, de zonde in het vlees veroordeeld; 
Rm8:3b

Al Gods toorn over de zonde, het hele bestel ervan kwam op Hem, opdat 
wij gerechtigheid van God zouden worden in Hem. God verklaart ons tot 
rechtvaardigen (zie Rm3:24-26). Deze gerechtigheid is uit God (Fp3:9), niet uit 
onszelf. Christus is onze gerechtigheid geworden (1Ko1:30). 
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Vragen over 2 Korinthiërs 6:1-13

1. Hoe kunnen wij de genade van God tevergeefs ontvangen? Zie vs1

2. Wat wordt er bedoeld met ‘de dag van de behoudenis’? zie vs3

3. Waarom noemt Paulus in vs4-5 negatieve ervaringen?

4. Wat zijn de ‘wapens van de gerechtigheid’ in vs7?

5. Waarom noemt Paulus zichzelf en de zijnen ‘verleiders’ in vs9?
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God is in zijn Zoon iets totaal nieuws begonnen op de aarde. Een ieder die 
gelooft in Hem is een nieuwe schepping geworden (5:17). De mens zoals deze 
uit Adam is, is wat God betreft gestorven (5:14) vanwege zijn onverbeterlijk 
verdorven natuur waardoor hij een vijand van God geworden is. God heeft de 
gelovige met Zichzelf verzoend in Christus en de bediening van de verzoening, 
het woord van het evangelie, allereerst toevertrouwd aan zijn apostelen. 
Paulus en de zijnen waren gezanten voor Christus en waren als zodanig ook in 
de stad Korinthe gekomen (Hd18:1-17). De gemeente die daar ontstond kende 
vele problemen (zie 1 Korinthiërs) en werd door bepaalde personen beïnvloed 
om afstand te nemen van Paulus’ onderwijs. In deze brief vat hij zijn onderwijs 
krachtig samen in hoofdstuk 3 en zijn motieven en dienst in de hoofdstukken 
4 en 5. Zijn liefde voor de Korinthiërs en de gelovigen in Achaje dreef hem 
ertoe tot het uiterste voor hen te strijden (zie Ko2:1) opdat zij weer geworteld 
zouden worden in Christus in plaats van weg te drijven naar uiterlijke zaken 
(5:12) en Joods georiënteerd christendom. 

Vers 1

Maar als medearbeiders vermanen wij u ook, dat u de genade van God niet 
tevergeefs ontvangt 

De genade van God houdt in dat Hij zijn eigen Zoon tot zonde heeft gemaakt 
opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem (5:21) en zouden leven 
voor Hem en niet meer voor onszelf (5:15). De mensen worden vermaand 
en opgeroepen om zich met God te laten verzoenen (5:21). Zodra mensen 
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dit evangelie hebben aangenomen moeten ze nog eens worden vermaand, 
namelijk door diezelfde medearbeiders van het evangelie, om deze genade 
van God niet tevergeefs te ontvangen. Hoewel ieder die gelooft is behouden, 
is er ook nog de verantwoordelijkheid van de gelovige. Want iemand kan wel 
belijden een gelovige te zijn, de vraag is of zo iemand de vrucht van het geloof 
vertoont, zoals de liefde voor de Bijbel, voor de Heer Jezus en voor elkaar. Deze 
vrucht blijkt uit de bereidbaarheid om te gehoorzamen aan het woord van God. 
Velen willen alleen maar ‘makkelijk’ christen zijn en laten zich niet gezeggen 
over de ‘pijnlijke’ zaken van het kruis (zie Fp3:18v.). Maar wij behoren zó te 
leven dat dit in overeenstemming is met de genade van God. 

Vers 2

(want Hij zegt: ’In de aangename tijd heb Ik u verhoord en op de dag van de 
behoudenis heb Ik u geholpen’: zie, nu is het de welaangename tijd, zie, nu is 
het de dag van de behoudenis), 

Paulus citeert Js49:8a. Dit hoofdstuk handelt over de Heer Jezus als de Knecht 
des HEEREN. Hij kwam tot de zijnen, het volk Israël, maar moest zeggen:

Ik zei: Voor niets heb Ik Mij vermoeid, nutteloos en tevergeefs heb Ik Mijn kracht 
verbruikt. Voorwaar, Mijn recht is bij de HEERE, en Mijn arbeidsloon is bij Mijn 

God. Js49:4

Hoewel enkelen uit dit volk in Hem geloofden, keerde de massa zich van Hem 
af. Maar God zegt dat het Hem te gering is om alleen Israël te verlossen. Ook 
de heidenen, en dat waren de Korinthiërs, zouden Hem leren kennen (Js49:7). 
Dit is mogelijk geworden omdat het nu de ‘welaangename tijd’ is, de ‘dag 
van de behoudenis’. Christus is verheerlijkt (Js49:5; Jh12:28) en verhoord in 
de opstanding. Straks zal Hij opnieuw verheerlijkt worden als Hij terugkomt. 
Dan zal het de dag van Christus zijn. De genade van God geldt een ieder in 
deze tijd voor Zijn wederkomst. Maar de Korinthiërs stonden op het punt 
de dienaars, Paulus en de zijnen, te laten vallen door wie zij de behoudenis 
hadden ontvangen, waardoor het tevergeefs zou kunnen blijken te zijn. 
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Vers 3

daar wij in geen enkel opzicht enig struikelblok vormen, opdat de bediening 
niet gelasterd wordt, 

Er waren valse apostelen (11:13-15) binnen geslopen in de gemeente in 
Korinthe, die indruk maakten met uiterlijke zaken en zogenaamde ‘geestelijke’ 
ervaringen. In hoofdstuk 10 en 11 gaat Paulus daar uitvoerig op in. Deze 
personen wilden de gelovigen wegtrekken van Paulus, zoals vandaag ook veel 
gebeurt door zg. ‘welvaartspredikers’ of mensen die de wonderen en tekenen 
centraal stellen. Paulus geeft aan dat hij en de zijnen in geen enkel opzicht 
enig struikelblok vormden voor de boodschap die zij brachten. Hun levens 
kwamen volkomen overeen met hun boodschap. Ze waren zelf ook onderdeel 
van de moeiten en de verdrukkingen die de boodschap van het kruis met zich 
meebracht. Als wij Christus dienen en anderen het evangelie brengen, moeten 
onze levens geen struikelblok vormen doordat deze een tegenstelling zouden 
zijn met wat we belijden. 

Vers 4

maar in alles ons aanbevelen als dienaars van God, in veel volharding, in 
verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, 

Hoe herken je dienaars van God? Doordat hun levens overeenkomen met 
hun leer. Zij prediken het kruis dat een einde maakt aan de eer van de mens, 
waardoor er niet een geweldig succesvol en gezegend leven volgt in de ogen 
van deze wereld, maar volharding, verdrukking, noden en benauwdheden. 
‘Volharding’ is het kernwoord. Het betekent dat een dienaar van God leert om 
vol te houden in moeilijke omstandigheden, terwijl hij ziet op de Heer in het 
geloof en in de moeilijkheden Christus vertoont. 

De Heer nu moge uw harten richten tot de liefde van God en tot de volharding 
van Christus. 2Ts3:5

Deze volharding (zie ook Ko1:11) of beproefdheid (zie 8:22) is nodig vanwege 
verdrukkingen. De gelovige wordt namelijk verdrukt als hij het kruis predikt. 
Maar er zijn ook allerlei andere verzoekingen (1Pt1:6), die te maken hebben 
met ons zuchten in deze schepping (Rm8:23). 
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Vers 5

in slagen, in gevangenissen, in oproeren, in arbeid, in waken, in vasten;  

De mens haat de boodschap van het kruis die inhoudt dat hij niet deugt. Juist 
de godsdienstige mens, en in Paulus’ tijd de vrome Jood, vervolgt hem/haar 
die dit kruis vertegenwoordigt. Paulus had slagen, gevangenissen, oproeren te 
verdragen vanwege de woede van de natuurlijke mens. De duivel gaat rond als 
een briesende leeuw en dit kwam tot uiting in deze zaken. Maar Paulus noemt 
ook ‘arbeid’. Dit is zijn vrijwillige keuze i.t.t. de vorige zaken. Hij arbeidde zeer 
overvloedig (11:23) in het evangelie, terwijl hij geestelijk gezien waakte voor 
de gevaren van binnenuit en van buitenaf. Hij vastte regelmatig om de wil van 
de Heer te zoeken. Het vasten is geen doel op zich, maar een middel. Een ware 
dienstknecht van God neemt het leven met zijn Heer serieus zoals uit deze 
zaken wel blijkt. 

Vers 6

in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in goedertierenheid, in de Heilige 
Geest, in ongeveinsde liefde, 

Hoewel er vele moeilijkheden zijn voor de dienstknecht van God, bewerken 
deze een innerlijke kwaliteit bij hem die vele facetten kent. Het is het karakter 
van Christus, de vrucht van de Geest. Het eerste is ‘reinheid’. Dit is het jezelf 
onbesmet van de wereld bewaren (Jk1:27, zie ook Jk3:17). Dan volgt ‘kennis’, 
dat is de geestelijke kennis van de wil van God, zoals in de Bijbel te vinden 
is (Ko1:9). ‘Lankmoedigheid’ is geduld met allen en in iedere situatie, terwijl 
‘goedertierenheid’ de goedheid aanduidt die God heeft voor mensen. Dit alles 
is ‘in de Heilige Geest’, zodat het niet uit onszelf is. ‘Ongeveinsde liefde’ staat 
in contrast met de valse apostelen, die zich voordeden als vertegenwoordigers 
van God en de liefde naar de Korinthiërs veinsden, terwijl zij ook niet ‘in de 
Heilige Geest’ wandelden. Al deze eigenschappen vind je trouwens niet bij de 
valse apostelen.
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Vers 7

in het woord van de waarheid, in de kracht van God; door de wapens van de 
gerechtigheid in de rechterhand en linkerhand; 

Paulus contrasteert zichzelf verder met de valse apostelen in Korinthe. Het 
‘woord van de waarheid’ is de enige bron van de dienstknecht van God, in 
tegenstelling tot de speculaties van mensen, vandaar dat de ‘kracht van God’ 
en niet van mensen openbaar wordt in en door diens leven. Valse apostelen 
komen nooit met het woord van de waarheid maar altijd met iets daarbij zoals 
de wet of de ervaringen. Zij missen zo de kracht die Paulus wel kenmerkte. 
Deze kracht is niet iets spectaculairs, maar een nuchter leven door het geloof 
in het woord van God. Ik ken de ooit een broeder wiens motto was ‘wat 
staat er geschreven’? Hierdoor zal er kracht zijn in de prediking, hetgeen we 
vandaag toch zo weinig zien. Het leven van de dienstknecht is een strijd. Door 
de ‘wapens van de gerechtigheid’ in beiden handen te hanteren, is hij beveiligd 
tegen de aantijgingen van de tegenstanders. Er viel niets op Paulus aan te 
merken, vanwege zijn eigen leven in gerechtigheid. Dit is het borstharnas van 
de gerechtigheid (Ef6:14), wat een rein geweten aanduidt, een belangrijk 
onderdeel van de wapenrusting. 

Vers 8

door heerlijkheid en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht; als 
verleiders en toch waarachtigen; 

Zij die het woord van de waarheid brengen kennen heerlijkheid als ze worden 
bejubeld, maar ook oneer als ze worden bekritiseerd. Er is vaak sprake van 
‘kwaad gerucht’, maar ook van ‘goed gerucht’. Men wordt als verleiders 
beschuldigd, ondanks het feit dat ze toch waarachtig zijn. Dit is precies wat er 
ook over hun Meester werd gezegd, wat bewijst dat zij namens Hem opereren:

En er was veel gemompel over Hem onder de menigten. Sommigen zeiden: Hij is 
goed; maar anderen zeiden: Nee, maar Hij misleidt de menigte. Jh7:12

De Heer Jezus heeft gezegd:

Een discipel is niet boven zijn meester, en een slaaf niet boven zijn heer. Het is de 
discipel genoeg dat hij wordt als zijn meester, en de slaaf als zijn heer. Als zij de 
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heer des huizes Beëlzebul hebben genoemd, hoeveel te meer zijn huisgenoten! 
Mt10:24-25

Werd de Heer vals beschuldigd, dan zal dat ook het deel zijn van zijn volgelingen, 
wat in het leven van Paulus gold. We zullen daar in hoofdstuk 11 meer over 
lezen. 

Vers 9

als onbekenden en toch bekenden; als stervend, en zie, wij leven; als 
getuchtigd en toch niet gedood; 

De wereld kent de dienstkechten van God niet, maar ze zijn bij Hem bekend. 
Zo kenden de farizeeën de Heer Jezus niet (Jh7:27-28; 8:14; 9:29). Ze zijn ‘als 
stervend’ ten opzichte van de wereld, maar levend voor God. Hij tuchtigt hen, 
maar ze worden niet gedood. 

Zij tuchtigden ons wel voor weinige dagen, naar het hun goed dacht, maar Hij 
tot ons nut, opdat wij aan zijn heiligheid deel zouden krijgen. Nu schijnt alle 
tuchtiging wel op het ogenblik zelf geen vreugde maar voor droefheid te zijn, 
maar daarna geeft zij aan hen die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht 
van gerechtigheid. Hb12:10-11

Vers 10

als bedroefd, maar altijd blij; als arm, maar velen rijk makend; als niets 
hebbend en toch alles bezittend.

De tucht zelfs brengt geen vreugde, maar de innerlijke mens verblijdt zich in 
Hem die voor hem zorgt. Gelovigen kennen zowel grote droefheid als grote 
blijdschap. Naar de mens gesproken zijn dienstknechten arm. Ze bezitten niet 
veel, maar maken door hun bediening velen geestelijk rijk. Ze hebben niets en 
toch bezitten ze in Christus alles (1Ko3:22-23).

Vers 11

Onze mond heeft zich voor u ontsloten, Korinthiërs, ons hart staat wijd open. 
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De mond van Paulus en zijn medewerkers heeft zich voor de Korinthiërs 
‘ontsloten’. Ze spreken vanuit de overvloed van hun hart voor hen. Alle 
middelen gebruikt Paulus in deze brief en in zijn toewijding aan hen om hen op 
het rechte spoor van het geloof terug te krijgen en hun ogen weer te richten 
op de heerlijkheid van de Heer. Deze woorden komen ook tot ons. Gods Geest 
laat ons weten dat de apostolische leer van harte aan ons wordt gegund. Het 
hart van de Heer Jezus staat wijd open om de rijkdommen van Zichzelf aan ons 
te tonen. Laat wat er in het volgende vers staat niet voor ons gelden.  

Vers 12

U hebt geen enge plaats in ons, maar u bent zelf enghartig. 

De plaats die deze gemeente in het hart van Paulus had, was niet klein. Hij had 
hen lief en was in zorg over hen. Door de valse apostelen werd het hart van 
de gemeente steeds enger voor hem en zijn boodschap. Zo is het vandaag ook 
in veel gemeenten. De ruimte die Paulus krijgt via zijn brieven wordt steeds 
kleiner. Men negeert steeds meer zijn onderwijs over het einde van de oude 
mens op het kruis en de verheerlijkte Heer in Wie alles te vinden is. Daarnaast 
vinden zijn voorschriften betreffende man en vrouw, het huwelijk, oudsten en 
diakenen, de gaven van genade en de samenkomsten weinig echte ingang in 
vele gemeenten die al deze zaken naar eigen inzicht heeft ingevuld. 

Vers 13

Maar stelt ook u, als een zelfde vergelding (ik spreek als tot kinderen), uw 
hart wijd open.

Paulus roept de gemeente in Korinthe en via deze woorden ook ons op om ons 
hart wijd open te zetten voor zijn leer (zie 2Tm3:10). Hij die zijn hele leven in de 
waagschaal had gelegd om deze boodschap van het kruis en de verheerlijkte 
Heer te brengen mag toch zeker wel op een ‘zelfde vergelding’ rekenen. De 
Korinthiërs waren zijn geestelijke kinderen! Zij keerden zich van hun ‘vader’ af, 
maar hij deed er alles aan ze weer terug te winnen. Laten ook wij, willen wij 
groeien in ons geloof, onze harten wijd open zetten voor de gezonde woorden 
van het geloof (zie 2Tm1:13). Paulus is daarom onze apostel als het gaat om de 
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waarheid van de gemeente en haar roeping. Laten wij zijn onderwijs in onze 
harten opnemen!

Vragen over 2 Korinthiërs 6:14-7:5

1. Lees 6:13 en 7:2. Deze verzen lijken elkaar op te volgen. Waarom zou 6:14-
7:1 hier tussenin staan?

2. Wat bedoelt Paulus met een ‘ongelijk juk’ (6:14)?. In hoeverre kunnen wij 
omgang hebben met ongelovigen?

3. Welke tegenstellingen zijn er tussen Christus en Belial? Zie vs15

4. Lees 6:17-18. Zijn er dan toch voorwaarden in ons gedrag waardoor wij 
kinderen van God worden?

5. Wat is de ‘bevlekking van het vlees en van de geest’ in de praktijk? Zie 7:1
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Paulus, die de geestelijke vader was van de gelovigen in Korinthe, beveelt 
zich bij hen aan, met zijn medewerkers, als ‘dienaars van God’. Dit was nodig, 
omdat de Korinthiërs hun oren hadden laten neigen tot andere ‘dienaars’ die 
zich wel voordeden als dienaars van Christus, maar een andere boodschap 
brachten. 

Want als degene die komt een andere Jezus predikt die wij niet gepredikt 
hebben, of als u een andersoortige geest ontvangt die u niet hebt ontvangen, 
of een andersoortig evangelie dat u niet hebt aangenomen, dan zou u het heel 
goed verdragen. 11:4

De levens van Paulus en zijn medewerkers lieten overduidelijk zien dat zij 
ware dienaars van God waren. Ze leden verdrukking voor het woord dat zij 
brachten, het woord van de waarheid (6:7). Dit is het woord van het kruis, de 
kracht van God (6:7; 1Ko1:17,24; 2:3,4) dat met de natuurlijke mens volkomen 
afrekent. Paulus’ liefde voor hen (6:11) roept hen op zich af te keren van de 
andere dienaars en weer te luisteren naar zijn evangelie (6:13). De ‘populaire’ 
dienaars brachten namelijk een aangenaam evangelie dat de mens overeind 
hield, hetgeen vandaag niet anders is. Het is een boodschap die aansluit bij 
de geest van deze wereld en leidt tot afgoderij, het aanbidden van eigen 
ervaringen en gevoelens. Zie vs16.
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Vers 14

Gaat niet met ongelovigen onder een ongelijk juk. Want welk deelgenootschap 
hebben gerechtigheid en wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft licht 
met duisternis? 

De boodschap en de levens van Paulus en zijn medewerkers waren totaal 
tegengesteld aan hoe de wereld denkt en is. De Korinthiërs hadden moeite 
met Paulus en zijn boodschap van het kruis, maar niet met de geest van 
de wereld. Als de wereld onze harten in bezit krijgt, verliezen we Christus 
zoals Paulus Hem leert. Paulus waarschuwt daarom voor een ‘ongelijk’ juk, 
refererend aan Dt22:10 waar men geen juk tussen een ezel (onrein) en 
een rund (rein) mocht plaatsen. We kunnen geen verbintenissen aangaan 
met de wereld, in zaken, in vriendschappen en in huwelijk. Zodra er met 
ongelovigen een gemeenschappelijk doel wordt nagestreefd dat niet God op 
de eerste plaats heeft, is het een ongelijk juk. We kunnen uiteraard gewoon 
met ongelovigen omgaan, maar zodra men nauwe samenwerkingsverbanden 
met hen aangaat, houden we onszelf niet rein (zie 7:1; 1Tm5:22). ‘Verkeerde 
omgang bederft goede zeden’, 1Ko15:33. Er is namelijk geen deelgenootschap 
tussen gerechtigheid, God dienen en wetteloosheid dat is: God haten. Het 
zijn twee tegengestelde geesten. Er is geen verbinding mogelijk tussen licht 
en duisternis. De HEERE God scheidde deze twee vanaf het begin (Gn1:4). Op 
grond van deze tekst geloof ik dan ook dat een huwelijk tussen een gelovige en 
een ongelovige geen Bijbelse keuze is. Zodra een gelovige met een ongelovige 
een relatie aan wil gaan, gaat hij/zij tegen Gods wil in. De ervaring leert dat het 
veel strijd en onnodig verdriet met zich meebrengt. 

Vers 15

En welke overeenstemming heeft Christus met Belial? en welk deel heeft een 
gelovige met een ongelovige? 

Paulus stelt Christus tegenover ‘Belial’. Christus is de Man naar Gods hart, de 
Zoon van zijn liefde, terwijl Belial de satan representeert. De naam ‘Belial’ 
staat voor ‘opperste boosaardigheid’, ‘verwoesting’. Het woord komt o.a. 
voor in Dt13:14; 15:9; Ps41:8. Hij is dé wetteloze, zie 2Ts2:3. De gelovigen zijn 
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onderworpen aan Christus, de ongelovigen aan de wetteloze. Er is geen enkele 
gemeenschappelijk deel tussen die twee. 

Vers 16

En welke overeenkomst heeft Gods tempel met afgoden? Want wij zijn de 
tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft; ’Ik zal onder hen wonen 
en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn’. 

De gemeente is de tempel van God (1Ko3:16) en daar kan geen plaats zijn 
voor afgoden (1Jh5:21). De tempel is de woonplaats van God in de Geest op 
aarde (Ef2:22). Hij wil onder zijn volk wonen en wandelen en omgang met hen 
hebben. Dit kan niet als zijn volk met het hart bij de afgoden is. Paulus citeert 
hiervoor Lv26:12. Het huis van God behoort heilig te zijn. Dit zou een sieraad 
moeten zijn.

De heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE. Ps93:5

Afgoderij is niet het aanbidden van andere zaken dan God, maar het aanbidden 
van dat waarvan men denkt dat het God is. 

Wees op uw hoede (…) dat u niet vraagt naar hun goden, door te zeggen: zoals 
deze volken hun goden gediend hebben, zo zal ik het ook doen. U mag ten 
aanzien van de HEERE, uw God, niet doen zoals zij! Dt12:30-31a

Afgoderij is dus op een heidense manier tot God naderen. Dan denkt men 
tot God te naderen, maar men staat in contact met de demonen (1Ko10:20). 
Vandaag leren vele valse leraars dat we moeten ‘leren Gods stem te 
verstaan’, ‘in tongen moeten leren spreken’, ‘ons moeten uitstrekken naar 
alle geestesgaven’, ‘de stilte moeten opzoeken’, etc. Al deze zaken brengen de 
gelovigen in afgoderij, terwijl ze denken met de ware God van doen te hebben, 
maar men heeft met demonische namaak te maken. Zie verder goddienen.nu. 

Vers 17

Daarom, ’gaat weg uit hun midden en scheidt u af, zegt de Heer, en raakt niet 
aan wat onrein is, 
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Nu citeert Paulus Js52:11. Altijd weer roept de HEERE zijn volk op om zich 
rein te bewaren van de omliggende wereld. We bevinden ons in hun midden 
maar behoren ons moreel af te scheiden van hen, zie ook Op18:4. Het is niet 
eenvoudig om weg te gaan uit een gemeente waar valse leringen worden 
verkondigd, maar het is wel waar de Heer ons toe oproept!

Vers 18

en Ik zal u aannemen; en Ik zal u tot Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en 
dochters zijn, zegt de Heer, de Almachtige’.

Paulus citeert weer een tekst uit het OT en wel 2Sm7:14. Het gaat hier niet om 
onze positie in Christus waardoor God onze Vader is geworden, maar om onze 
ervaring ervan. Onze positie is niet afhankelijk van onze werken, maar onze 
ervaring wel. Als wij ons rein bewaren van de wereld en dus ook van leraars die 
naar de geest van de wereld prediken, zullen we ook de omgang met de Vader 
ervaren als zonen en dochters van Hem. Onze gemeenschap is met de Vader en 
met de Zoon (1Jh1:3). Dit is een feit, maar het ligt aan onze praktische wandel 
in hoeverre we daadwerkelijk van die gemeenschap kunnen genieten. God is 
een heilig God en alleen in de afzondering van dat wat onheilig is, kunnen we 
genieten van Hem. 
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vers 1

Daar wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van 
alle bevlekking van het vlees en van de geest, en de heiligheid volbrengen in 
de vrees van God. 

Dit vers hoort eigenlijk nog bij hoofdstuk 6. Al deze beloften van de Vader 
moeten ons aansporen om onszelf te reinigen van alle besmetting van het 
vlees en van de geest. Van het ‘vlees’ houdt in onze praktische omgang met 
mensen en dat wat in de wereld is (zie 1Jh2:15), van de ‘geest’ houdt in 
onze gedachten, dat waarmee we onze geest voeden. Waar kijken we naar? 
Wat lezen we? Welke leer nemen wij tot ons? Als we verantwoordelijkheid 
dragen met ongelovigen en compromissen sluiten met hen, zijn we ‘bevlekt’ 
door het vlees. We zien dan ook dat bijv. christelijke politiek niet naar Gods 
gedachten kan zijn vanwege het samen verantwoordelijkheid moeten dragen 
met goddeloze mensen. Een uitzondering is als men tijdens een huwelijk tot 
geloof komt en men dus een ongelovige man/vrouw heeft. Dan moet men 
niet scheiden, maar getrouwd blijven, want God haat de echtscheiding (zie 
1Ko7:10-11). We kunnen uiterlijk vroom leven, volgens regels, maar innerlijk 
ver van de Heer zijn. Als we onszelf onbesmet van de wereld weten te bewaren 
(Jk1:27) en ons voeden met Christus, volbrengen we de heiligheid in de vrees 
van God. Dit reinigen van onszelf doen we door voortdurend onze levens in 
het licht van de Bijbel te bezien. We oordelen dan voor Gods aangezicht dat 
wat verkeerd is en voeden ons met dat wat goed is. We hebben dus kennis van 
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de Bijbel nodig om te weten of onze levens overeenkomen met wat er staat 
geschreven. 

Vers 2

Geeft ons plaats. Wij hebben niemand onrecht aangedaan, niemand te 
gronde gericht, van niemand ons voordeel gezocht. 

Paulus en zijn medewerkers kregen steeds minder plaats in de harten van 
de Korinthiërs door de invloed van anderen. Ze werden beschuldigd door 
de binnengeslopen valse dienaars dat zij de Korinthiërs onrecht hadden 
aangedaan en hen te gronde wilde richten door hun voordeel te zoeken ten 
koste van hen. Zo is er vandaag steeds minder plaats voor het onderwijs van 
Paulus in gemeenten vanwege de geest van de wereld die is binnengeslopen. 
Dit onderwijs betreft het kruis, de oude mens en de nieuwe mens, de hemelse 
roeping van de gemeente, het gezag van de Heer, de orde van het huis van 
God, de leiding door de Heilige Geest etc. 

Vers 3

Ik zeg dit niet tot uw veroordeling; want ik heb al gezegd dat u in onze harten 
bent, om samen te sterven en samen te leven. 

Paulus wilde hen niet veroordelen, uit de hoogte, maar hen terugwinnen 
door zijn liefde aan hen te tonen. Zij waren in hun harten, waaruit bleek dat 
zij namens Christus kwamen. De andere ‘apostelen’ hadden zichzelf in hun 
harten en wilden zichzelf verrijken. Paulus wilde samen sterven voor de Heer 
en samen leven met de Korinthiërs. Zo groot was zijn liefde voor hen! 

Vers 4

Ik heb veel vrijmoedigheid tegenover u, ik heb veel roem over u; ik ben 
vervuld met troost, ik vloei over van blijdschap bij al onze verdrukking. 
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Paulus vloeit over van de liefde die hij voor de Korinthiërs heeft. Als wij een 
dergelijke liefde naar andere broeders en zusters zouden kennen, zouden een 
hoop problemen in de gemeenten er niet meer zijn. Paulus spreekt vrijmoedig, 
laat zijn gevoelens de vrije loop. Hij had ook veel roem over hen, daar zij de 
eerste brief die hij aan hen had geschreven, hadden gehoorzaamd. Hierdoor 
was Paulus vervuld van troost door de komst van Titus die hem dit verteld 
had (zie vs6). Hij zou dat ook zijn als wij deze eerste brief aan de Korinthiërs 
zouden gehoorzamen. De inhoud van die brief is het meest losgelaten in 
de huidige christenheid (wijsheid, tucht, echtscheiding, avondmaal, gaven, 
zwijgen van de vrouwen). Zijn blijdschap vloeide om deze reden over, ondanks 
alle verdrukking die hij ervoer. God wil ons altijd troosten als wij het moeilijk 
hebben door ons te wijzen op wat Hij doet in levens van gelovigen. 

Vers 5

Immers, toen wij in Macedonië kwamen, had ons vlees geen rust, maar wij 
waren in alles verdrukt: van buiten strijd, van binnen vrees.

Vanaf het moment dat Paulus en zijn medewerkers in Macedonië kwamen, 
hadden zij te maken met vervolging, zodat hun vlees geen rust had. Ze waren 
in alles verdrukt en ervoeren van buiten strijd en innerlijk vrees vanwege 
de staat van de Korinthiërs. Dus bovenop de vervolging van buitenaf was er 
de innerlijke strijd om de gemeenten (11:28). Het was niet mis wat Paulus 
allemaal heeft moeten verdragen omwille van het evangelie. Het geeft te 
denken dat wij vandaag amper verdrukking ervaren. Dat zegt iets over hoe wij 
het evangelie brengen. Ook de zorg over de gemeenten houdt ons een stuk 
minder bezig dan Paulus. 
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Vragen over 2 Korinthiërs 7:6-16

1. Wat hield het ‘treuren’ van de Korinthiërs in? Zie vs7

2. Welke twee soorten berouw of droefheid zie je in vs10?

3. Over welke zaak spreekt Paulus in vs11?

4. Wie was er onrecht aangedaan? Zie vs12

5. Waaruit bestond de goede moed van Paulus in vs16?
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Paulus is de apostel die ons heel in het bijzonder bepaalt bij het kruis. Hij 
bracht het ‘woord van het kruis’ dat de kracht van God is.

Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, dwaasheid; maar 
voor ons die behouden worden, is het kracht van God. 1Ko1:18

Het kruis rekent af met de ‘oude mens’ zoals deze uit Adam is en God 
plaatst een gelovige op grond van diens geloof in dat kruis in Christus. Door 
het bloed van Christus is er een volmaakt offer gebracht waardoor God zijn 
eigen gerechtigheid bewijst door de goddeloze te rechtvaardigen die in 
berouw tot Hem komt (Rm3:26;4:5). De gelovige is een nieuwe schepping 
geworden (2Ko5:17) en heeft de nieuwe mens aangedaan (Ef4:24). Hij moet 
nu leren leven op een nieuwe wijze. Hij wordt vernieuwd tot kennis van de 
Heer Jezus (Ko3:10), terwijl hij zichzelf niet onder welke vorm dan ook van 
menselijke godsdienst plaatst. Dit probeerde bepaalde figuren wel te doen 
bij de Korinthiërs, zoals we eerder hebben gezien. Liefde voor de Korinthiërs 
dreef Paulus ertoe tot het uiterste voor hen te strijden (zie Ko2:1) opdat zij 
weer geworteld zouden worden in Christus in plaats van weg te drijven naar 
uiterlijke zaken (5:12) en Joods georiënteerd christendom. 

Vers 6

Maar God, die de nederigen troost, heeft ons getroost door de komst van 
Titus, 
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Het eerste hoofdstuk van deze brief spreekt veel over vertroosting. Dit leven 
kent vele vormen van lijden, ook voor gelovigen. Paulus kende niet alleen het 
fysieke lijden (zie 6:4-10; 11:23-27), maar ook het lijden in de zorg voor de 
gemeenten (11:28). De Korinthiërs hadden moreel kwaad toegestaan in hun 
eigen midden (zie 1Ko5:1-2). Paulus had hen geschreven en hen opgedragen 
dit kwaad, deze man die samenwoonde met de vrouw van zijn vader, uit hun 
midden weg te doen. Paulus was in zorg over hun reactie en werd getroost door 
de komst van Titus. God troost ons vaak via mensen. Hij troost de nederigen, zij 
die het niet van zichzelf verwachten, de ‘armen van geest’. Paulus had op zijn 
knieën voor de Korinthiërs gestreden in de gebeden en het niet van zichzelf 
verwacht. Helaas is echte nederigheid, ook onder christenen een steeds groter 
wordende zeldzaamheid. Er is wel veel ‘eigenwillige nederigheid’ (Ko2:23) 
waarbij men uiterlijk overkomt als nederig, maar innerlijk zichzelf eert.

Vers 7

en niet alleen door zijn komst, maar ook door de troost waarmee hij over u 
vertroost werd, doordat hij ons vertelde van uw vurig verlangen, uw treuren, 
uw ijver voor mij, zodat ik mij nog meer verblijdde. 

Paulus genoot een dubbele troost. De komst van Titus had hem vertroost 
omdat zijn relatie met de Korinthiërs niet ten einde was. Ze hadden zich 
bekeerd en het kwaad weggedaan. Ten tweede was Titus zelf ook vertroost 
door de houding van de gemeente in Korinthe. Deze houding bestond uit:

1. Een vurig verlangen: Hebben wij een vurig verlangen naar Paulus’ 
onderwijs?

2. Een treuren: Kennen wij een treuren als het gaat om het toelaten van 
kwaad in de gemeente? Is er een geest van verootmoediging bij ons 
omdat we het onderwijs van Paulus hebben verlaten en ingeruild voor 
eigen inzichten?

3. Een ijver voor Paulus: Hebben wij een ijver zijn onderwijs te bestuderen 
en te  gehoorzamen?
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Vers 8

Want al heb ik u ook door mijn brief bedroefd, ik heb er geen spijt van; al 
heb ik er spijt van gehad, want ik zie dat die brief, al is het voor een tijd, u 
bedroefd heeft.

Het woord van God is als een tweesnijdend zwaard. Het oordeelt ons in Gods 
licht.

Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend 
zwaard, en het dringt door tot verdeling van ziel en geest, zowel van gewrichten 
als van merg, en oordeelt de gedachten en overleggingen van het hart. Hb4:12

Paulus’ eerste brief aan de Korinthiërs had hen bedroefd. Zo komen sommigen 
dingen niet ‘leuk’ op ons gevoel over. Paulus had geen spijt van het effect van 
zijn brief, wel van het feit van de bedroefdheid op zichzelf. Maar zoals een 
ouder geen spijt heeft van de disciplinaire straf voor het ongehoorzame kind, 
maar wel het op zichzelf moeilijk vind dat het kind daardoor verdrietig is, 
bereikt het toch een zijn doel. De Korinthiërs waren ‘voor een tijd’ bedroefd. 
Wij leven in een tijd waarin gelovigen zich weinig laten gezeggen. Ze negeren 
liever directe vermaning dan dat ze bedroefd willen zijn voor een tijd. Veel is 
gericht op een ‘fijn gevoel’. Zoals iemand schreef: ‘Pas op voor hen die altijd 
alleen maar zalvende, zachte en vleiende woorden spreken’. Paulus deed dit 
niet. Hij sprak in genade, maar ‘met zout besprengd’ (Ko4:6).  

Vers 9

Nu verblijd ik mij, niet omdat u bedroefd bent geworden, maar omdat u 
bedroefd bent geworden tot bekering toe; want u bent bedroefd geworden 
in overeenstemming met God, opdat u in niets schade van ons lijdt. 

Paulus was blij, niet met de bedroefdheid op zichzelf, maar met het resultaat. 
Werkelijke bedroefdheid leidt altijd tot bekering, verandering van gedrag ten 
goede, terwijl ‘emotionele’ bedroefdheid geen effect heeft op het gedrag. 
De Korinthiërs hadden zich bekeerd van het kwaad dat zij tolereerden. De 
betreffende man was uit de gemeente verwijderd. Als de Heilige Geest via het 
woord werkt in het hart, is er bekering ‘in overeenstemming met God’, dat 
is, met zijn eigen wezen dat geen kwaad kan tolereren. Er was geen schade 
ontstaan in de gemeente, maar juist herstel. 
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Vers 10

Want de droefheid in overeenstemming met God bewerkt een onberouwelijke 
bekering tot behoudenis; maar de droefheid van de wereld bewerkt de dood. 

Paulus spreekt over twee soorten droefheid. Als mensen in overeenstemming 
met God bedroefd zijn, is dat over hun zonden en bekeren zij zich. Ze gaan 
ermee naar God.

Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te 
vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1Jh1:9

Bekering is ‘tot behoudenis’, dus tot aan het behouden einde van de 
geloofsweg. Gelovigen hebben de verantwoordelijkheid de wedloop te lopen 
en tot aan het einde toe de Heer te gehoorzamen:

…want als u naar het vlees leeft, zult u sterven; maar als u door de Geest de 
werkingen van het lichaam doodt, zult u leven. Rm8:13

Dan is er nog de droefheid van de wereld. Dit is verdriet om de gevolgen van 
eigen keuzes waardoor men in de problemen komt. Men gaat er niet mee 
naar God, maar men beklaagt zichzelf. Zo had Petrus oprecht berouw van zijn 
verloochening en ging ermee naar God, terwijl Judas bedroefd was over zijn 
daden en zichzelf verhing. Het bewerkte de dood. 

Vers 11

Want zie, juist doordat u bedroefd bent geworden in overeenstemming 
met God, wat een bereidwilligheid heeft het bij u bewerkt, ja zelfs 
verontschuldiging, zelfs verontwaardiging, zelfs vrees, zelfs vurig verlangen, 
zelfs ijver, zelfs bestraffing. In alles hebt u bewezen zelf rein te zijn in deze 
zaak. 

Het is een wonderlijke zaak als de Heilige Geest overtuigt van zonde. De 
Korinthiërs waren ‘bedroefd geworden in overeenstemming met God’. 
Paulus gebruikt deze uitdrukking nu voor de derde keer. Het bewerkte een 
bereidwilligheid om Gods woord te gehoorzamen, verontschuldiging voor de 
verkeerde weg die ze waren opgegaan, vrees voor God en zijn woord en voor 
hun eigen boze harten, vurig verlangen Hem te dienen, ijver dit te doen en 



119

2 Korinthiërs 7:6-16

bestraffing van het kwaad. Deze reactie was het bewijs van echte bekering en 
van reinheid in de zaak van deze man die zich broeder noemde. Hoe weinig is 
er toch van te zien vandaag in onze kringen! 

Vers 12

Dus al heb ik u geschreven, het was niet om hem die onrecht had gedaan, ook 
niet om hem wie onrecht aangedaan was, maar opdat uw bereidwilligheid 
voor ons openbaar zou worden bij u voor Gods aangezicht. 

De eerste brief van Paulus aan hen was niet geschreven met het ene doel om de 
man die onrecht had gedaan te bestraffen, of de man wiens vrouw het betrof, 
maar om de gehoorzaamheid van de Korinthiërs te testen. Waren ze echt 
bereidwillig zijn brief te gehoorzamen? Zijn wij dat? Is onze bereidwilligheid 
voor Paulus’ onderwijs openbaar voor Gods aangezicht in alles wat hij ons 
opdraagt? 

Vers 13

Daarom zijn wij vertroost; en bij onze troost hebben wij ons nog veel 
overvloediger verblijd over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest door u 
allen verkwikt is. 

Dit is de reden voor de troost bij Paulus en de zijnen, als de gemeenten 
gehoorzaam zijn aan het woord van God. Nogmaals herhaalt Paulus hoe blij hij 
is om te merken dat de geest van Titus is verkwikt door allen in Korinthe. Deze 
‘verkwikking’ van geest is de ware betekenis van de voetwassing die de Heer 
Jezus bedoelde in Jh13. Het is wat we lezen in Fm:

Want ik had veel blijdschap en troost wegens uw liefde, omdat de harten van de 
heiligen door u, broeder, verkwikt zijn. Fm:7

Ja broeder, laat mij voordeel van u hebben in de Heer; verkwik mijn hart in 
Christus. Fm:20

Het is wat we lezen in Rm1:11-12
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Want ik verlang zeer u te zien, om u enige geestelijke genadegave mee te delen 
tot uw versterking; dat is, om in uw midden mee vertroost te worden door 
elkaars geloof, zowel dat van u als dat van mij.

Verkwikking van onze geest gebeurt als wij andere broeders/zusters ontmoeten 
en het geloof in hen zien dat leidt tot gehoorzaamheid aan Gods woord en een 
leven dat daarmee correspondeert. Het geeft ons geloof een versterking en 
het bemoedigt ons. Ware voetwassing toont ons de Vader door de wassing 
met het woord van God. 

Vers 14

Want als ik bij hem enigermate over u heb geroemd, dan ben ik niet 
beschaamd geworden; maar zoals wij alles in waarheid tot u gesproken 
hebben, zo is ook onze roem bij Titus waarheid geworden; 

Paulus hoefde zich niet te schamen tegenover Titus in hoe hij over de 
Korinthiërs had gesproken. Hij had ook hun positieve kanten genoemd, een 
goed les voor ons! Titus had persoonlijk ontdekt dat de waarheid die door 
Paulus was gesproken via de brief, was gehoorzaamd. 

Vers 15

en zijn genegenheid is des te overvloediger voor u, als hij zich de 
gehoorzaamheid van u allen herinnert, hoe u hem met vrees en beven hebt 
ontvangen. 

Titus was door de gemeente ontvangen ‘met vrees en beven’. Ze waren niet meer 
zelfvoldaan zoals Paulus over hen schreef (zie 1:10v.) Deze gehoorzaamheid 
had de genegenheid van Titus opgewekt die nu des te overvloediger was voor 
hen. Zo kunnen wij een grote genegenheid hebben voor hen die werkelijk 
nederig zijn en het niet van zichzelf meer verwachten. 

Vers 16

Ik verblijd mij, dat ik in alles ten opzichte van u goede moed heb.
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Was Paulus eerst in onzekerheid en onrust (7:5), nu, door de komst van Titus 
en zijn goede berichten over de gemeente in Korinthe, kon Paulus oprecht 
goede moed vatten tegenover de Korinthiërs. Zo zien we het hart van Christus. 
Hij verblijdt zich erover als zijn discipelen in de waarheid wandelen. Doen wij 
dat?

Ik heb geen grotere blijdschap dan deze, dat ik hoor dat mijn kinderen in de 
waarheid wandelen. 3Jh:4
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Vragen bij 2 Korinthiërs 8:1-15

1. Waarom begint Paulus ineens over de gemeenten in Macedonië in vs1?

2. Wat is ‘de gemeenschap in de dienst aan de heiligen’? zie vs4

3. Over welke genade heeft Paulus het in vs6-7?

4. Waarom noemt Paulus de genadegaven niet in vs7?

5. Wat bedoelt Paulus met ‘voltooit ook in het doen’ in vs11?
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Paulus had een hart van Christus voor de gemeente in Korinthe (6:11-12). 
Zijn eerste brief aan hen spoorde hen aan het kwaad uit hun midden weg te 
doen (1Ko5:13) en Paulus wachtte met spanning af of zij wel hadden geluisterd 
naar zijn vermaningen. Hij wilde hen immers als een reine maagd voor Christus 
stellen, zonder bevlekking van vlees of geest (7:1; 11:2). Het was dan ook een 
grote vreugde voor hem en zijn medewerkers dat Titus het goede nieuws 
kwam brengen van de bekering van de gemeente. Bovendien was Titus in hun 
midden op een bijzondere wijze vertroost (7:6-7,13). Paulus had weer goede 
moed gevat over de Korinthiërs vanwege hun houding (7:16). Het bewees dat 
de wijsheid die van boven is inschikkelijk en gezeglijk is (Jk3:17). Het opende 
de weg voor Paulus om hen verder te leiden in de gehoorzaamheid aan de 
Heer en in het kennen van zijn eigen hart.

Vers 1

Maar wij maken u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeenten 
van Macedonië gegeven is, 

Paulus begint nu aan een nieuw onderwerp, maar wel één waar hij al eerder 
over had geschreven aan hen:

Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, doet ook u zoals ik verordend heb 
aan de gemeenten van Galatië. Laat ieder van u op de eerste dag van de week 
bij zichzelf iets terzijde leggen en opsparen naardat hij welvaart heeft, opdat de 
inzamelingen niet pas gebeuren wanneer ik kom. 1Ko16:1-2
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Ons omgaan met ons geld zegt iets over hoe wij de genade van God begrepen 
hebben. De gemeenten van Macedonië hadden genade ontvangen om boven 
vermogen geld af te staan voor de heiligen in Judea. Paulus zorgt ervoor dat 
de Korinthiërs los komen van hun geld, in plaats van dat hun geld loskomt 
van hen, zoals vandaag zoveel gebeurt. Het is geen drammerig zeuren om te 
geven, maar een liefdevolle aansporing om te denken aan hen die het werkelijk 
nodig hebben. Paulus vraagt niet voor zichzelf, maar voor anderen, geheel in 
de geest van de genade. 

Vers 2

dat onder veel beproeving van verdrukking de overvloed van hun blijdschap 
en hun diepe armoede overvloedig zijn geweest in de rijkdom van hun 
liefdadigheid. 

In het Oude Testament, onder de wet, werd tien procent geëist van de Israëliet, 
maar in het Nieuwe Testament, onder de genade, is het motief waarmee 
een gelovige geeft leidend. Voorgangers die van hun gemeente tien procent 
eisen is daarom niet naar de Schrift. De gemeente in Macedonië leed onder 
verdrukkingen maar waren ondanks dat overvloedig in hun blijdschap in de 
Heer. Materieel gezien was er diepe armoede, maar dat verhinderde niet dat 
zij rijk waren in liefdadigheid. Deze liefdadigheid ging niet uit naar allerlei 
goede doelen in de wereld, maar naar noodlijdende broeders en zusters zoals 
geschreven staat:

Laten wij dus, wanneer wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar het 
meest aan de huisgenoten van het geloof. Gl6:10 

Vers 3

Want ik getuig dat zij naar vermogen en boven vermogen, 

Paulus kon uit eigen ervaring getuigen van hen dat zij naar vermogen en boven 
vermogen, dat is dat zij zoveel als ze konden en nog meer, hebben gegeven. 
Ze vonden het een voorrecht het grote voorbeeld van hun Heer (zie vs9) na te 
volgen. 
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Vers 4

uit eigen beweging, ons met veel aandrang smeekten om deze gunst en de 
gemeenschap in de dienst aan de heiligen. 

Bovendien deden zij dit uit eigen beweging, zonder dat iemand ze dat 
opdroeg. Vandaag zien we dat voorgangers gemeenten vragen om ‘tienden’ te 
geven, of dat er wordt geschermd met tekorten die er zouden zijn waardoor 
de gelovigen zich bijna gedwongen voelen te geven. Dit was niet het geval bij 
de gemeente van Macedonië. Zij smeekten Paulus en de zijnen om deze gunst, 
het geld, over te brengen naar Judea. Deze gezindheid ontstaat alleen als wij 
zien wie onze geestelijke familie is, dat wij allen één zijn in Christus en dezelfde 
Vader hebben. 

Vers 5

En het was niet zoals wij verwachtten, maar zij gaven zichzelf eerst aan de 
Heer en daarna aan ons door de wil van God, 

De vrijgevigheid van de gemeente in Macedonië overtrof zelfs de verwachtingen 
van Paulus en zijn medewerkers. Zij gaven zichzelf ‘eerst aan de Heer’, het 
was hun gehoorzaamheid aan Hem die heeft gezegd dat geven beter is dan 
ontvangen:

Niemands zilver, goud of kleding heb ik begeerd. U weet zelf, dat deze handen 
in mijn behoeften en in die van hen die bij mij waren, hebben voorzien. In alles 
heb ik u getoond, dat men door zo te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken 
en de woorden van de Heer Jezus in herinnering moet houden, dat Hijzelf heeft 
gezegd: Het is gelukkiger te geven dan te ontvangen. Hd20:34-35

Eerst is er overgave aan de Heer, vervuld worden met Hem. Vervolgens is er 
overgave aan Paulus, d.w.z. aan zijn onderwijs en voorbeeld zoals hierboven 
duidelijk is uit Hd20. Dit is de wil van God: overgave aan zijn Zoon en zijn 
onderwijs via Paulus tot ons in de brieven. 
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Vers 6

zodat wij Titus aanspoorden dat hij, zoals hij vroeger begonnen was, zo ook 
deze genade ook bij u zou voltooien. 

Titus, de broeders ter plaatse in Korinthe, werd aangespoord ook deze 
gezindheid bij de Korinthiërs te voltooien wat hier en in het volgende vers 
‘deze genade’ genoemd. Er was namelijk al een begin mee gemaakt (1Ko16:2).

Vers 7

Maar zoals u in alles overvloedig bent: in geloof, woord, kennis, alle 
bereidwilligheid en in uw liefde tot ons, weest ook in deze genade overvloedig. 

Paulus prijst de gemeente in Korinthe. Ze waren in alles overvloedig; in 
geloof, in woord, in kennis, in alle bereidwilligheid en in liefde tot Paulus en 
zijn medewerkers. Gebruikten zij hun kennis eerst nog op een vleselijke wijze 
(1Ko3:1-2), nu hadden zij zich daarvan bekeerd. Ze hadden bewezen dat er 
goede vruchten (Jk3:17) in hen aanwezig waren door de Heilige Geest. Maar nu 
moesten zij ook in het geven van hun geld overvloedig zijn. Ook dat is genade. 

Vers 8

Ik zeg dit niet bij wijze van bevel, maar vanwege de bereidwilligheid van 
anderen en om de echtheid van uw liefde te beproeven. 

Paulus geeft hen geen bevel om te geven, maar houdt ze het voorbeeld voor 
van anderen. Zo beproeft hij hun echtheid van hun liefde. Is er werkelijk liefde 
voor onze broeders en zusters? Dan zal dit blijken in onze bereidheid hen te 
ondersteunen op financieel vlak als dit nodig blijkt te zijn. 

Wie nu aardse goederen heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden en zijn hart voor 
hem sluit, hoe blijft de liefde van God in hem? 1Jh3:17
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Vers 9

Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij, terwijl Hij rijk 
was, terwille van u arm is geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou 
worden. 

Naast het voorbeeld van de gemeente in Macedonië gebruikt Paulus hét 
voorbeeld voor ons allemaal, de Heer zelf. Ieder gedrag dat van ons wordt 
verlangd, vindt zijn oorsprong, voorbeeld en kracht in de Heer zelf. De genade 
van Christus werd zichtbaar in zijn arm worden, terwijl Hij rijk was. Hij is God 
die alles bezit en alle wijsheid heeft, maar werd vanwege zijn liefde voor ons 
arm. Hij bezat geen geld, geen huis, en had geen vrienden. Ze lieten Hem 
allemaal in de steek. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en stierf de dood 
aan het kruis (Fp2:6-8). Daar werd Hij ook door God verlaten. Door deze 
‘armoede’ konden wij rijk worden in God (Lk12:21; 1Ko3:23), gezegend met 
alle geestelijke zegeningen (Ef1:3). 

Vers 10

En ik geef in deze mijn mening; want dit is nuttig voor u, die niet alleen met 
het doen, maar ook met het willen een jaar geleden bent begonnen. 

De mening van Paulus is ook het geïnspireerde woord van God, ‘nuttig’ voor 
hen en ons. De Korinthiërs hadden een jaar daarvoor al welwillend een bedrag 
gereserveerd. Nu moesten zij dit afmaken. 

Vers 11

Maar voltooit nu ook het doen, opdat, zoals de bereidheid tot het willen er 
was, zo ook het voltooien mag zijn naar wat u hebt. 

Het is ‘nuttig’ voor ons als wij in alles opgroeien in de genade. Dit geldt ook 
voor onze portemonnee. God wil dat genade zichtbaar wordt zodat zijn Zoon 
geëerd wordt. Ons geven moet niet plichtmatig zijn, maar bereidwillig. Niet 
een voornemen, maar een daad. 
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Vers 12

Want als de bereidheid aanwezig is, is men aangenaam naar wat men heeft, 
niet naar wat men niet heeft. 

God kijkt naar onze motieven. Als de bereidheid aanwezig is, is men aangenaam 
naar wat men heeft, namelijk de bereidheid. Het pure weggeven zonder motief 
is niet aangenaam. 

Vers 13

Want het is niet opdat anderen verlichting hebben en u verdrukking, 

Het geven naar Gods gedachten is niet het verlichten van de ontvangers en 
het ‘verdrukking’ lijden van de gevers in het teveel weggeven, maar het is dat 
beide partijen gesticht worden. We hoeven ook weer niet weg te geven boven 
vermogen, zodat we zelf weer hulp hierin nodig zouden hebben. Er behoort 
wederzijdse stichting te zijn. De gevers in het geven naar hun bereidheid, 
in genade van God, en de ontvangers in het bemoedigd worden door deze 
genade. 

Vers 14

maar naar gelijkheid; in de tegenwoordige tijd diene uw overvloed voor hun 
gebrek, opdat ook hun overvloed dient voor uw gebrek, zodat er gelijkheid 
is, 

Er is in de gemeente van God gelijkheid, geen verschil zoals in de wereld waar 
de rijken rijker worden ten koste van de armen. Nee, in de gemeente is er 
wederzijdse hulp. Is het nu, zegt Paulus, nodig dat in tijden van overvloed 
van de Korinthiërs de Joodse gelovigen kunnen worden ondersteund in hun 
gebrek, in latere tijden kan het wel andersom zijn, dat hun overvloed weer 
zorgt voor de Korinthiërs als er bij hen gebrek is. Zo behoort de familie van 
God voor elkaar te zorgen. Al onze materiële bezittingen behoren toe aan allen 
zoals we ook zien in Hd2:44 en 4:32. 



129

2 Korinthiërs 8:1-15

Vers 15

zoals geschreven staat: ’Hij die veel verzameld had, had geen overmaat, en 
die weinig verzameld had, had geen gebrek’.

Om zijn betoog vanuit de Schrift kracht bij te zetten citeert Paulus Ex16:18:

Zij maten het met de gomer. Wie veel had verzameld, had niets over, en hem 
die weinig had verzameld, ontbrak niets. Ieder had zóveel verzameld als hij eten 
[kon].

Tijdens het verzamelen van het manna in de woestijn, deelden de Israëlieten 
dat wat ze hadden verzameld met elkaar. Zij die teveel hadden, gaven weg aan 
hen die te weinig hadden zoals de zieken of de ouderen. Zo is het een vreugde 
voor het hart van God als Hij zijn volk zo bezig ziet. Laten wij erop toezien dat 
wij ook in deze genade mogen groeien!
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Vragen over 2 Korinthiërs 8:16-24

1. God geeft Titus bereidwilligheid in het hart, maar hoe zit het dan met zijn 
eigen verantwoordelijkheid? Zie vs1

2. Over welke aansporing heeft Paulus het in vs2?

3. Wie is de broeder uit vs3?

4. Wat is de kwalificatie van de broeder in vs22?

5. In hoeverre zijn de gemeenten Christus’ heerlijkheid? Zie vs23
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Het evangelie is dat van de genade van God (zie Hd20:24). Deze genade is 
verschenen in de persoon van de Heer Jezus, ‘heilbrengend voor alle mensen’. 
Ieder die dit evangelie gelooft, is geroepen om vrucht ervoor te dragen.

Want de genade van God, heilbrengend voor alle mensen, is verschenen en 
onderwijst ons, dat wij met verzaking van de goddeloosheid en de wereldse 
begeerten ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig zouden leven in deze 
tegenwoordige eeuw, Tt2:11-12

De genade onderwijst ons. Wij die opgroeien in de genade en kennis van 
onze Heer en Heiland (2Pt3:18), wiens harten worden gesterkt in de genade 
(Hb13:9), zijn geroepen om deze genade in onze eigen levens gestalte te geven 
door de heilige Geest die in ons woont. Paulus verlangt ernaar dat ook de 
gemeente in Korinthe voor God vrucht zou dragen (zie 2Ko11:2). Hij houdt hen 
het voorbeeld voor van de gemeenten in Macedonië die, door de genade van 
God hun financiële bijdrage leverden voor de armen in Jeruzalem. Zo waren 
zij ‘navolgers van God (Ef5:1)’ die in Christus zijn rijkdom aflegde opdat wij, 
armen, rijk zouden worden (2Ko8:9). Paulus wenste dat de Korinthiërs (en wij!) 
ook in deze genade overvloedig zouden zijn (8:7). 

Vers 16

Maar God zij dank, die dezelfde bereidwilligheid voor u in het hart van Titus 
heeft gegeven, 
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Paulus gaat zorgvuldig een nieuw onderwerp introduceren, dat van de broeders 
die geschikt zijn om het geld te beheren en af te leveren op de juiste plaats. Wij 
noemen dit ook wel ‘diakenen’. Zoals oudsten verantwoordelijk zijn over het 
geestelijk welzijn van de gemeente, zo zijn diakenen dat voor het materiele. 

Ziet nu uit, broeders, naar zeven mannen uit u, met een [goed] getuigenis, vol 
van [de] Geest en van wijsheid, die wij over deze nood zullen stellen. Hd6:3

In dit gedeelte vinden we dan ook drie broeders die voor deze taak zijn 
geroepen door de Heer. De eerste is Titus. Hij had een bereidwilligheid in zijn 
hart ontvangen van God om naar Korinthe te reizen en hen aan te sporen hun 
gaven af te zonderen. Genade betekent dat God harten bewerkt. 

En een vrouw genaamd Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die 
God vereerde, hoorde toe; en de Heer opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat 
door Paulus werd gesproken. Hd16:14

De Heer nu moge uw harten richten tot de liefde van God en tot de volharding 
van Christus. 2Ts3:5

Zie ook 2Ko9:8. Wij moeten keuzes maken, maar God is bij machte ons de 
genade ervoor te geven. Door te zeggen dat God deze bereidheid in het hart 
van Titus had bewerkt, konden mensen Paulus niet beschuldigen Titus te 
hebben gedwongen om daar geld op te halen voor zijn eigen voordeel. 

Vers 17

want hij heeft de aansporing wel ontvangen, maar zeer bereidwillig is hij uit 
eigen beweging naar u toe gereisd. 

Er zijn altijd twee kanten aan onze wandel. De ene is onze verantwoordelijkheid 
in het maken van keuzes. Paulus had daarom Titus aangespoord te gaan naar 
Korinthe (zie vs6). Anderzijds is er de genade van God die in onze harten de 
verlangens opwekt. ‘Christus leeft in mij’, zegt Paulus in Gl2:20.

Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaamd hebt, niet alleen zoals in 
mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, bewerkt uw eigen 
behoudenis met vrees en beven; want het is God die in u werkt, zowel het willen 
als het werken, om zijn welbehagen. Fp2:12-13
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Als er alleen maar aansporing is en geen eigen bereidwilligheid, dan is er geen 
sprake van genade. God had het Titus in zijn hart gegeven en dus was hij uit 
eigen beweging gegaan. 

Vers 18

En wij hebben ook de broeder met hem meegezonden, wiens lof in het 
evangelie in al de gemeenten verbreid is; 

Nooit kunnen geldzaken binnen de gemeenten door één persoon worden 
beheerd. Altijd moeten er twee of drie zijn, zodat er eerlijke controle is. 
Daarom zond Paulus ‘de broeder’ mee. Zijn naam wordt hier niet genoemd. 
Iedere trouwe dienstknecht is bij de Heer bekend. Wij hoeven geen naam te 
maken voor elkaar. Deze broeder was iemand ‘wiens lof in het evangelie in al 
de gemeenten verbreid is’. Hij kende het evangelie en handelde er naar. Een 
diaken is niet zomaar een broeder die verstand heeft van geldzaken. Paulus 
schrijft over hen:

En laten dezen ook eerst beproefd worden, en als zij onstraffelijk zijn daarna 
dienen. 1Tm3:10

Wat voor oudsten geldt, geldt ook voor diakenen. Zij behoren geestelijke 
broeders te zijn die hebben bewezen onder beproeving de Heer trouw te 
blijven dienen. Zie ook vers 22.

Vers 19

en dit niet alleen, maar hij is ook door de gemeenten gekozen als onze 
reisgenoot met deze genade, die door ons bediend wordt tot heerlijkheid 
van de Heer Zelf en als bewijs van onze bereidheid,

De gemeenten hadden deze broeder gekozen afgaande op zijn getuigenis in 
het evangelie. Zijn ‘lof’ in het evangelie betekent dat zijn hart uitging naar de 
verlorenen en dus kon hij ook gelovigen die in financiële nood zaten, goed 
dienen. Diakenen worden gekozen door de gemeente, oudsten niet. Deze 
behoren wij te erkennen (1Th5:12). ‘Deze genade’ is het bedrag dat zij met 
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zich meenemen. Het werd door hen bediend en was ‘tot heerlijkheid van de 
Heer Zelf’. Iedere vrucht van de genade in ons leven is tot eer van de Hem.

…vervuld met de vrucht van de gerechtigheid die door Jezus Christus is, tot 
heerlijkheid en lof van God. Fp1:10

Het was tevens een bewijs van de bereidheid van Paulus en de zijnen. 

Vers 20

zodat wij dit voorkomen, dat iemand ons verdacht maakt bij deze overvloed 
die door ons bediend wordt; 

Deze bereidheid is vanwege de mogelijke verdachtmaking van Paulus al zou 
hij met zoveel geld iemand alleen op pad sturen. Nu was er een broeder 
meegezonden door Paulus zelf, zodat er geen gedachte kon zijn dat hij op 
zijn eigen voordeel uit was. Zijn verlangen was dat in alles de Heer alle eer 
kreeg. Ieder die in de ‘spotligths’ staat vanwege een publieke bediening zou de 
voorzichtigheid van Paulus om zijn eigen geweten ter harte moeten nemen. 
Alles ging hem om de eer van Christus. Zo mogen wij ook leven. 

…volgens mijn reikhalzende verwachting en hoop, dat ik in geen enkel opzicht 
beschaamd zal worden, maar dat met alle vrijmoedigheid zoals altijd ook nu 
Christus wordt groot gemaakt in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door 
de dood. Fp1:20

Onze keuzes behoren Hem te verheerlijken en niet onszelf. 

Vers 21

want wij behartigen wat eerlijk is, niet alleen voor de Heer, maar ook voor 
de mensen. 

Het is daarbij heel belangrijk dat onze keuzes voor mensen als eerlijk 
overkomen. We hebben een eerste verantwoordelijkheid tegenover de Heer, 
maar het is niet zo, dat we dus met anderen niets te maken hebben. Tegenover 
de buitenwereld behoren wij ook een goed getuigenis af te leggen.
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Wandelt in wijsheid tegenover hen die buiten zijn, terwijl u de geschikte 
gelegenheid ten volle uitbuit. Ko4:5

Paulus wilde dat iedereen openlijk kon zien dat zijn handelen oprecht was en 
dat hij alle opties wegnam die hem verdacht zouden kunnen maken in de ogen 
van andere mensen, hoewel hij zelf prima wist wat en waarom hij dingen deed. 
Zie Ef5:15-16; 1Ts4:11-12. Ons getuigenis is dat wij Christus vertegenwoordigen 
in deze wereld. Daar behoren wij in alle zorgvuldigheid mee om te gaan.

Vers 22

En wij hebben met hen onze broeder meegezonden, die wij in vele dingen 
dikwijls beproefd hebben, dat hij bereidwillig is, en die nu nog veel 
bereidwilliger is door zijn grote vertrouwen in u. 

Samen met Titus en de broeder van vers 18 wordt er hier over een derde 
broeder gesproken, wederom zonder een naam te noemen, wat helemaal 
past bij een ‘dienaar’. Ook deze broeder hadden zij ‘in vele dingen dikwijls 
beproefd’ en telkens bleek weer dat hij in alle dingen trouw was aan de Heer. 
Paulus zocht niet zomaar mensen uit, maar juist zij die trouw waren. 

Want ik heb niemand van gelijke gezindheid als hij, die zo trouw uw belangen zal 
behartigen, want allen zoeken hun eigen belang, niet dat van Jezus Christus. En u 
kent zijn beproefdheid, dat hij, zoals een kind zijn vader, met mij in het evangelie 
heeft gediend. Fp2:20-22

Ook was deze broeder ‘bereidwillig’, zoals ook oudsten behoren te ‘streven’ 
naar het opzienerschap (1Tm3:1). Zijn bereidwilligheid was zelfs toegenomen 
door het grote vertrouwen dat de Korinthiërs in hem hadden uitgesproken 
voor deze taak. Als iemand heeft bewezen een taak aan te kunnen, dan is het 
goed dat de gemeente het vertrouwen in zo’n persoon uitspreekt. 

Vers 23

Enerzijds wat Titus betreft, hij is mijn deelgenoot en medearbeider bij u; 
anderzijds onze broeders, zij zijn gezanten van de gemeenten, Christus’ 
heerlijkheid. 
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Paulus benoemt nog eens de drie broeders die werden belast met het 
geldbedrag voor de armen in Jeruzalem. Daar was dus Titus, die namens 
Paulus naar Korinthe was gereisd en een medearbeider van Paulus was onder 
hen. Dan waren er de twee andere broeders, gezanten van de gemeenten 
en ook ‘Christus’ heerlijkheid. De manier waarop zij omgingen met hun 
verantwoordelijkheid over de financiën was dusdanig dat Christus erdoor 
werd verheerlijkt. Het behoorde dan ook voor de gemeente in Korinthe geen 
probleem te zijn om hun opgespaarde geld aan zulke broeders mee te geven.

Als er in ons leven vrucht is, in welke taak of verantwoordelijkheid dan ook, 
dan mogen ook wij weten dat ook wij Christus’ heerlijkheid zijn op aarde. Wat 
een bijzonder voorrecht en vreugde moet dit voor ons zijn om te volharden in 
wat we doen voor Hem. 

Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt, en u zult mijn discipelen 
zijn. Jh15:8

Vers 24

Toont hun dan tegenover de gemeenten het bewijs van uw liefde en van onze 
roem over u.

Paulus doet een beroep op de Korinthiërs ‘tegenover de gemeenten’. Zij 
hadden immers al hun geld afgestaan en bewezen dat de genade van God in 
hen werkte (8:1). De Korinthiërs konden dan toch zeker niet achterblijven? 
Zij zouden hun liefde voor de armen gestalte geven door hetzelfde te doen, 
namelijk hun financiële bijdrage af te staan en mee te geven aan deze drie 
broeders. Tevens zouden ze de roem die Paulus over hen had rondverteld 
bevestigen. Zo geldt ook voor ons dat wij onze liefde tot uiting mogen brengen 
in het geven aan arme gelovigen en dat wij ook zo de roem van Paulus over de 
gemeente van God bevestigen.
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Vragen over 2 Korinthiërs 9:1-15

1. Wat wordt bedoeld met ‘de dienst aan de heiligen’ (vs1)?

2. Waarom had Paulus de broeders gezonden? Vs3

3. Wat is ‘uw tevoren beloofde zegen’ in vs5?

4. Kan men vs6 gebruiken om financieel beter te worden als men veel 
weggeeft?

5. Over welke bediening spreekt Paulus in vs12?
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De apostel Paulus, geroepen door God om de heidenen bekend te maken 
met ‘het evangelie van God’, ‘aangaande zijn Zoon’ (Rm1:1,3), voelde zich 
erg verbonden met de gemeente in Korinthe. Hij had hen tot de levende God 
gebracht en onder hen het woord van de Heer onderwezen, anderhalf jaar 
lang (Hd18:11). Toch gedroegen zij zich aanvankelijk als ‘vleselijk’ (1Ko3:1-3) en 
waren er veel problemen onder hen. Nadat Paulus zijn eerste brief aan hen had 
geschreven, hoorde hij tot zijn grote blijdschap dat zij zich hadden bekeerd van 
deze zaken (2Ko7:7-9). Hij schrijft nu deze tweede brief met een aantal andere 
punten waar zij nog in moesten worden aangespoord. Eén daarvan was hen 
te waarschuwen voor mannen die zich apostelen noemden, Joden waren en 
de Korinthiërs wilden trekken in uiterlijke zaken (5:12) terwijl ze Paulus in een 
kwaad daglicht probeerden te stellen. Hij zal daar vanaf hoofdstuk 10 verder 
op ingaan. In de hoofdstukken 8 en 9 spoort hij hen aan om, in navolging van 
de gemeenten in Macedonië, om te zien naar de arme gelovigen in Jeruzalem 
om zo de gezindheid van Christus, die Zichzelf gaf terwijl Hij rijk was, na te 
volgen.

Vers 1

Want wat de dienst aan de heiligen betreft, is het overbodig dat ik u schrijf. 

Aan het slot van hoofdstuk 8 had Paulus de Korinthiërs opgeroepen om de 
gemeente in Jeruzalem hun liefde te bewijzen (8:24) in het voltooien van 
hun collecte door het opgespaarde bedrag mee te geven aan drie broeders 
waaronder Titus (8:11). Dit bedrag is ‘de dienst aan de heiligen’ en wel hen in 
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Jeruzalem. Paulus geeft hen geen bevel, want dat past niet bij de christelijke 
vrijheid van het geven, maar hij spreekt zijn vertrouwen in hen uit dat als hij 
komt, zij alles gereed zullen hebben. 

Vers 2

Want ik ken uw bereidheid, waarom ik roem over u bij de Macedoniërs, 
dat Achaje sinds verleden jaar gereed is; en uw ijver heeft de meesten 
aangespoord. 

In de geest van Christus spreekt Paulus zijn vertrouwen in hen uit door te zeggen 
dat hij hun bereidheid kent. Hij roemde erover bij de Macedoniërs. Wat zou het 
goed zijn als wij op deze manier het vertrouwen in elkaar uit zouden spreken 
en wij ook over elkaar konden ‘roemen’. Gebruikte Paulus de gemeenten in 
Macedonië als voorbeeld voor de Korinthiërs in 8:1-3, hier gebruikt hij de 
Korinthiërs als voorbeeld. Zij waren een jaar geleden begonnen met het apart 
leggen van hun gaven en dit had de Macedoniërs weer aangespoord in hun 
geefgedrag. Achaje had het voorbeeld van Macedonië weer gevolgd. Zo stelt 
hij de gelovigen tot voorbeelden van elkaar, niet om de één tegen de ander uit 
te spelen, maar om elkaar aan te moedigen. Paulus spreekt over het goede dat 
hij in de gemeenten ziet, en dat is iets dat wij meer zouden kunnen navolgen. 

Vers 3

Maar ik heb de broeders gezonden, opdat onze roem over u in dit opzicht niet 
ongegrond blijkt, opdat u, zoals ik gezegd heb, gereed bent; 

De roem, het ‘opscheppen’ van Paulus over de Korinthiërs mocht niet 
ongegrond blijken te zijn. Daarom stuurde hij de broeders waarover we in 
het vorige hoofdstuk hadden gelezen (8:16,18,22) naar hen toe om hen te 
assisteren bij de inzameling zodat zij gereed zouden zijn. Paulus doet er alles 
aan om hen aan te moedigen volgens de liefde, want zij:

handelt niet onwelvoeglijk, zoekt niet haar eigen belang, wordt niet verbitterd, 
rekent het kwade niet toe, verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar 
verblijdt zich met de waarheid; alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, 
alles verduurt zij. 1Ko13:5-7
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Vers 4

opdat niet misschien, als er Macedoniërs met mij komen en zij u niet gereed 
vinden, wij - om niet te zeggen: u - beschaamd worden in dit vertrouwen. 

De afgezonderde gaven van hen in Achaje en hen in Macedonië zouden 
worden aangevuld met die uit Korinthe. Paulus zou met een aantal broeders 
uit Macedonië, tegen wie hij had geroemd over de Korinthiërs, komen naar 
Korinthe. Mocht hij hen ‘niet gereed’ vinden, dan zouden zij beschaamd worden 
in hun vertrouwen. Daarom waren er drie broeders vooruit gestuurd om hen 
te helpen. De hele gang van zaken toont hoe belangrijk het is om de eenheid 
van het ene lichaam tot uiting te brengen. Zij uit de heidenen zamelden in voor 
hen uit de Joden die samen tot dit ene lichaam geroepen waren. 

Vers 5

Ik achtte het dus nodig de broeders aan te sporen vooruit tot u te gaan en uw 
tevoren beloofde zegen vooraf in gereedheid te brengen, opdat dit gereed is 
als zegen en niet als een afgedwongen gave. 

Paulus doet er alles aan om hen te helpen. Hij wil niet werkeloos afwachten en 
achteraf een hard oordeel over hen uitspreken, maar is zachtmoedig, nederig 
en geduldig. Als de ‘zegen’, het geld vooraf in gereedheid zou zijn gebracht, 
vanuit harten van liefde en bereidheid, zou het een werkelijke zegen zijn 
en niet een afgedwongen gave. Er wordt veel afgedwongen vandaag in de 
christenheid aan geld. Men belooft van alles als men maar geeft. Dit is nooit 
een echte zegen, hoe hoog de gegeven bedragen ook zijn. Een zegen is als 
men geeft met de gedacht aan de ander en niet met de gedacht aan wat men 
kwijtraakt. Hierbij is trots en huichelarij een groot gevaar (zie Mt6:2; Hd5:2)! 
Laten we onszelf onderzoeken in ons geefgedrag. 

Vers 6

En dit zeg ik: Wie spaarzaam zaait, zal ook spaarzaam maaien; en wie rijkelijk 
zaait, zal ook rijkelijk maaien. 
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Het geven van geld aan arme gelovigen vergelijkt Paulus met zaaien. Als een 
boer spaarzaam zaait, is er logischerwijs weinig oogst. Dit is een simpele les 
van de natuur. Maar hij past het toe op ons geefgedrag, waarbij hij het rijkelijk 
‘maaien’ als gevolg stelt van het rijkelijk zaaien. Er staat in het Oude Testament:

Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis 
is. Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten, of Ik niet de 
vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er 
geen [schuren] genoeg zullen zijn. Ml3:10

Nu wordt deze tekst door sommige voorgangers uitgelegd als zouden wij in 
het materiele ‘maaien’. Dus als ik veel geef, krijg ik uiteindelijk nog meer terug. 
Dan wordt het motief om te geven het terugontvangen van nog meer. Maar 
dit is niet wat de tekst wil zeggen. God zal, in zijn morele regering over deze 
aarde, iedere gelovige zegenen die rijkelijk geeft vanuit een hart van liefde. Er 
zal zegen zijn in het persoonlijke leven allereerst en vooral op geestelijk vlak, 
maar waar nodig zeker ook in het materiele. 

…en [er zijn er] die meer inhouden dan rechtmatig is, maar het is tot gebrek. Een 
zegenende ziel wordt verzadigd, en wie te drinken geeft, die zal ook te drinken 
krijgen. Sp11:24,25

Zaaien in genade betekent maaien in genade. God zal alle genade overvloedig 
doen zijn (vs8), zodat er goed werk zal zijn in overvloed en er rijkdom zal zijn 
in liefdadigheid (vs11). 

Vers 7

Laat ieder geven naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen; niet met 
tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. 

Uiteindelijk gaat het niet om wat we geven, maar om de geest waarin wij 
geven. Het moet iets zijn wat in het hart is voorgenomen, vanuit de liefde. 
De oude natuur houdt het liefst alles voor zichzelf, maar de gezindheid van 
de Heer Jezus geeft alles weg, zoals we ook lezen van de eerste gemeente in 
Hd2:44-45. Geven uit tegenzin of uit dwang betekent dat men niet vanuit de 
genade leeft, maar onder de wet is. Het is vanuit verplichting. Maar God heeft 
de blijmoedige gever lief. De God ‘van alle genade’ (1Pt5:10) ziet in ons dan het 
beeld van zijn Zoon en dat heeft Hij heel in het bijzonder lief. 
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Vers 8

En God is machtig alle genade overvloedig te doen zijn jegens u, opdat u in 
alles, altijd in bezit van al het nodige, overvloedig bent tot alle goed werk, 

Het geven is niet vanuit onszelf, maar vanuit de Geest van God. Hij is machtig 
om alle genade overvloedig uit te werken in onze levens. Paulus gebruikt 
voortdurend woorden als ‘alle’, ‘alles’, ‘altijd’, ‘al’ en ‘overvloedig’ om de 
Korinthiërs te bemoedigen dat het niet vanuit henzelf moet komen. Wij 
hebben alleen maar te ontvangen uit zijn genade, in het besef van onze eigen 
onmacht. Wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade (Rm6:14). Als wij 
zaaien in genade, oogsten wij in genade. Veel gelovigen leven in een armoedige 
staat wat de genade betreft omdat zij ook in het materiele niet vrijgevig zijn. 

Vers 9

zoals geschreven staat ’Hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen 
gegeven; zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid’. 

Paulus citeert Psalm 112:9. God is de Gever maar dit wordt zichtbaar in zijn 
kinderen. Alles wat wij ontvangen hebben is vanuit Hem. Dit is zijn gerechtigheid. 
Wij die goddelozen waren zijn door zijn genade op de hoogste plaats gezet in 
zijn Zoon. Dit is genade. Maar ook dat wat wij doen is vanuit genade, zodat zijn 
genade aan ons en in ons beiden is uitgestrooid. De rechtvaardige uit Ps112 
geeft aan de armen en dus blijft zijn gerechtigheid tot in eeuwigheid. We zien 
dit in Paulus mooi terug:

en toen zij de genade die mij gegeven is, erkenden, gaven Jakobus, Kefas en 
Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, mij en Barnabas de rechterhand 
van gemeenschap, opdat wij naar de volken en zij naar de besnedenen gingen; 
alleen moesten wij de armen gedenken, wat ik mij daarom ook beijverd heb te 
doen. Gl2:9-10

Dit wordt beschreven in Hd11:29-30:

Naardat nu ieder van de discipelen draagkrachtig was, besloten zij dat elk van 
hen iets zou zenden ten dienste van de broeders die in Judea woonden; wat zij 
ook deden door het te zenden aan de oudsten, door de hand van Barnabas en 
Saulus.
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Vers 10

Hij nu die aan de zaaier zaad verschaft en brood tot voedsel, zal u het zaaisel 
verschaffen en vermenigvuldigen en de vruchten van uw gerechtigheid doen 
toenemen, 

Het beeld van de zaaier wordt nu anders toegepast dan in vs6. Er wordt 
namelijk eerst zaad uitgestrooid en pas later brood ervan gegeten. Hier zien 
we hoe God in zijn regering de zaaier in geestelijke dingen ook het loon geeft in 
geestelijke dingen. De vruchten van gerechtigheid zullen toenemen bij hen die 
niet spaarzaam zaaien (vs6). Maar eerst komt het zaaien, het geven, waarna 
het brood tot voedsel volgt, de zegen van de Heer in de ziel in het rijk worden 
tot alle goed werk. Het is één ding iets apart te leggen voor de Heer van wat er 
overblijft van ons inkomen, maar het is wat anders als we eerst voor Hem apart 
leggen en dan kijken wat er voor ons overblijft. 

Vers 11

zodat u in alles rijk wordt tot alle liefdadigheid, die door ons dankzegging 
bewerkt aan God. 

Hier zien we de oogst. In alles rijk worden tot alle liefdadigheid. Dit zou tot 
grote dankbaarheid zijn voor Paulus en de zijnen. De ware herder namens God 
zoekt altijd de vrucht in de schapen. Zodra er iets van Christus in hen gezien 
wordt, volgt er dankzegging aan God.

Vers 12

Want de dienst van deze bediening voorziet niet alleen in de behoeften van 
de heiligen, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen aan God, 

Paulus en zijn medewerkers hadden deze dienst om in de materiele behoefte 
te voorzien van de heiligen in Jeruzalem. Maar door deze dienst, waardoor 
gelovigen in Achaje en Macedonië werden aangemoedigd hun gaven af te 
staan voor de heiligen, waren er vele dankzeggingen tot God vanwege het vele 
blijmoedige geven. Christus werd op aarde gezien in de gelovigen! Wat meer 
was er om te danken? Wat een overvloedige dienst. 
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Vers 13

daar zij door de beproefdheid van deze dienst God verheerlijken wegens de 
onderwerping van uw belijdenis aan het evangelie van Christus en wegens 
de liefdadigheid van de gave aan hen en aan allen, 

Niet alleen was er dankzegging door Paulus en de zijnen, maar ook door de 
ontvangers in Jeruzalem. De beproefdheid van deze dienst doelt op het geven 
van de Korinthiërs. Zij onderwierpen zich aan de Heer hierin volgens het 
evangelie. De liefde werd zichtbaar waar de Heer over had gesproken:

Een nieuw gebod geef Ik u: dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u heb liefgehad, dat 
ook u elkaar liefhebt. Hieraan zullen allen weten dat u mijn discipelen bent, als u 
liefde onder elkaar hebt. Jh13:34-35

De gave die werd gedaan aan Jeruzalem was in feite een gave aan alle gelovigen 
doordat de liefde zichtbaar werd tot een getuigenis. 

Vers 14

en door hun gebed voor u, daar zij naar u verlangen wegens de uitnemende 
genade van God over u. 

De heiligen in Jeruzalem baden voor de Korinthiërs vanwege hun gift aan hen. 
Een dergelijke dienst in het materiele zorgt voor een oogst in het geestelijke, 
namelijk dat de ontvangers gaan bidden voor je. Het was geen zaak van 
ontvangen en ‘dank je wel’, maar het had in hen ook het verlangen opgewekt 
hen te ontmoeten vanwege de genade die zij hadden geproefd in het geven 
van het geld. Dit was vanwege ‘de uitnemende genade van God’ over hen, dat 
beseften ze heel goed. Zo bewerkt het geven een rijke oogst zowel in de harten 
van de gevers als in die van de ontvangers.

Vers 15

God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave.

In alle instructies over het geven van de gelovigen komt Paulus uiteindelijk uit 
bij God Zelf. Hij is de Gever bij uitstek, het Voorbeeld en de Oorsprong. Hij gaf 
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alles! De mens doodde zijn geliefde Zoon, maar toch gaf Hij Hem over voor ons 
om een rijke oogst te ontvangen: vele broeders en zusters die op Hem lijken en 
die Hem zullen verheerlijken voor eeuwig. 

Vragen over 2 Korinthiërs 10:1-9

1. Wat bedoelt Paulus als hij zegt dat hij in de tegenwoordigheid van de 
Korinthiërs ‘nederig’ is, terwijl hij ‘moedig’ is bij zijn afwezigheid?

2. Welke beschuldiging gaat er schuil achter vs2?

3. Over welke wapens heeft Paulus het in vs4?

4. Over welke bolwerken heeft hij het in vs4b?

5. Hoe komt Paulus erbij te zeggen dat de Korinthiërs keken naar ‘wat voor 
ogen is’? Zie vs7. Over welk probleem spreekt hij nu ineens?
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In  deze tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs stelt Paulus een aantal 
thema’s aan de orde. Hij wilde naar hen toe komen en legt uit waarom hij van 
dit voornemen is afgestapt  (1:23). Hij was in afwachting van nieuws over hen 
van Titus. Hij schrijft hen over een broeder die zij, nadat hij zich bekeerd heeft, 
ten volle moeten vergeven en aanvaarden (2:7). Vanwege binnengeslopen 
valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, valse broeders (11:26) die Paulus 
bekritiseerden en zo zijn gezag wilden aantasten, beschrijft hij de kenmerken 
van het ware evangelie (hoofdstuk 3) en van de ware bedienaars daarvan 
(hoofdstuk 4 en 5). Valse leraars trekken immers de gelovigen achter zichzelf 
aan en leggen lasten op die niemand kan dragen (Gl2:4). Door Christus in de 
heerlijkheid voor ogen te schilderen, zijn dienst, zijn dienstknechten en de 
genade in Hem die zich uit in het geven om de ander, beschermt Paulus de 
gemeente tegen deze valse broeders. De hoofdstukken 8 en 9 worden daarom 
besteed aan het aanmoedigen van de gemeente om hun voorgenomen 
collecte voor de arme gelovigen in Jeruzalem te voltooien. Zo wordt de genade 
van God zichtbaar in de gelovigen.

Vers 1

Ik nu, Paulus zelf, vermaan u door de zachtmoedigheid en goedertierenheid 
van Christus, ik, die in uw tegenwoordigheid wel ’nederig’ ben, maar in mijn 
afwezigheid ’moedig’ ben jegens u. 

In de twee voorgaande hoofdstukken moedigde Paulus de Korinthiërs aan 
als een medebroeder in het geven van hun gaven, niet als een gebod van 
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een apostel (8:8-10). Maar vanwege de aanwezigheid van valse apostelen 
die de gemeente wilden wegtrekken van Christus via een ander evangelie 
(11:4), terwijl zij Paulus’ gezag ondermijnden, moet Paulus genoodzaakt zijn 
eigen positie als gezaghebbend apostel verdedigen. Deze dienaars van satan 
(11:15) ontmaskeren en zijn eigen apostelschap bevestigen zijn de leidende 
thema’s in de rest van deze brief. Paulus wil niet voor zichzelf opkomen, maar 
zijn dienst verdedigen en dus zijn Zender. Dit was een ‘noodzakelijk kwaad’ 
dat hijzelf als ‘weinig onwijsheid’ (11:1) beschouwde. De zachtmoedigheid 
en goedertierenheid van Christus kenmerkte Paulus. Ieder die wordt 
tegengewerkt behoort in deze gezindheid te reageren. Zachtmoedigheid is 
een gezindheid, goedheid de manier van doen. Het laatste volgt uit het eerste, 
terwijl omgekeerd een harde, kille manier van doen volgt uit een ik-gerichte 
gezindheid. 

een slaaf van de Heer moet echter niet twisten, maar vriendelijk zijn voor allen, 
geschikt om te leren, verdraagzaam, de tegenstanders met zachtmoedigheid 
terechtwijzend; misschien geeft God hun bekering om de waarheid te erkennen. 
2Tm2:24-25

De valse apostelen beschuldigde Paulus ervan geen ‘charisma’ te hebben, maar 
over te komen als een onbeduidend en zwak mannetje. Paulus erkent dat hij 
niet overkomt als iemand die indruk maakt zoals de op de Grieken destijds 
indruk maakte. Vandaag de dag wil men ‘sterke leiders’ die indrukwekkend 
kunnen spreken en redeneren. Paulus was niet zo, want niet van deze wereld 
en bovendien was zijn voorkomen niet bepaald indrukwekkend. Maar in zijn 
brieven sprak wel autoriteit, daarin was hij ‘moedig’. Paulus spreekt hier 
ironisch na wat de tegenstanders beweerden. 

Vers 2

Ik verzoek u dan, dat ik, als ik aanwezig ben, niet moedig hoef te zijn met de 
beslistheid waarmee ik denk op te treden tegen sommigen die denken dat 
wij naar het vlees wandelen. 

Sommigen binnen de gemeente dachten dat Paulus leefde volgens vleselijke 
motieven, dat hij met zijn medewerkers voor eigen belang gingen en wereldse 
methoden gebruikten. Paulus hoopte niet moedig op te hoeven treden tegen 
deze mensen die dit dachten. Vandaag vinden we bijvoorbeeld binnen de 
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christenheid mensen die beweren dat Paulus een hekel had aan vrouwen. Dit 
soort beschuldigingen komen overeen met wat er toen ook speelde. Maar de 
brieven van Paulus zijn door de Heer Jezus geautoriseerde brieven waarin wij 
worden vermaand vanuit de liefde van Christus, te blijven bij Hem en ons niet 
te begeven op wegen die van Hem afleiden. 

Vers 3

Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees; 

Paulus gebruikt hier het woord ‘vlees’ in zijn twee betekenissen. ‘Wandelen in 
het vlees’ betekent: leven in het lichaam. ‘Vlees’ betekent dus ‘het lichaam’. 
‘Strijd naar het vlees’ betekent strijd volgens de oude mens. ‘Vlees’ is hier ‘de 
oude natuur’, zoals Paulus elders schrijft:

Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont; Rm7:18

De Heer Jezus heeft gezegd: ‘Het vlees heeft geen enkel nut’ (Jh6:63). Paulus 
en zijn medewerkers gebruikten geen wereldse methoden in hun dienst. De 
strijd om zielen van mensen werd niet gestreden op het niveau van het vlees, 
via indrukwekkende toespraken, overtuigende redenaties of oogstrelende 
campagnes. Vandaag zien we juist deze wereldse methoden voortdurend 
gebruikt worden, denk alleen al aan de ‘Passion’ dat jaarlijks miljoenen kijkers 
trekt. 

Vers 4

want de wapens van onze strijd zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God, 
tot afbreking van bolwerken; 

Hoewel de ware dienstknechten wel in het lichaam verblijven, is hun strijd 
op een heel ander niveau. Hun wapens zijn geestelijk en krachtig voor 
God. De tegenstanders bevinden zich in de hemelse gewesten (Ef6:12) 
dus hebben vleselijke wapens geen nut. De bolwerken die in deze wereld 
(en in de gemeenten) zijn opgezet tegen de kennis van God kunnen alleen 
afgebroken worden door de geestelijke wapens van het gebed en het woord 
(Hd6:4), maar ook de zachtmoedigheid en de goedheid van Christus, terwijl de 
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dienstknechten zich bewust zijn dat in henzelf er geen kracht is voor afbreking 
van deze bolwerken. 

Want ons evangelie kwam tot u niet alleen in woord, maar ook in kracht en in de 
Heilige Geest en in zeer volle zekerheid; u weet immers hoe wij onder u geweest 
zijn ter wille van u. 1Ts1:5

Want wij waren nooit met vleiende taal bij u, zoals u weet, noch met een 
hebzuchtig voorwendsel; God is getuige! Ook zochten wij geen heerlijkheid van 
mensen, noch van u, noch van anderen, hoewel wij als apostelen van Christus 
u tot last hadden kunnen zijn; maar wij waren vriendelijk in uw midden, zoals 
een voedende moeder haar eigen kinderen koestert. Zo wilden wij, in onze grote 
genegenheid voor u, u niet alleen graag het evangelie van God, maar ook onze 
eigen levens meedelen, omdat u ons lief geworden was. 1Ts2:5-8

Deze tekst wordt nogal vaak gebruikt om te leren dat we bolwerken in onze 
eigen gedachten moeten slechten, maar daar gaat het hier helemaal niet over. 

Vers 5

daar wij de overleggingen en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van 
God, afbreken en elke gedachte gevangen nemen tot de gehoorzaamheid 
van Christus, 

De gedachten van de mensen zijn per definitie ingesteld tegen de kennis van 
God. De mens is een vijand van God en alles hier beneden verheft zich tegen 
Hem. Hoe kon Paulus deze mens bereiken? Door deze overleggingen en ‘elke 
hoogte’ af te breken door geestelijke wapens. Zo kon hij iedere gedachte 
‘gevangen nemen tot de gehoorzaamheid van Christus’. Dit geldt ook voor al 
het onderwijs binnen de gemeente. De natuurlijke gedachten van de mensen 
behoren gevangen genomen te worden zodat gehoorzaamheid aan de Heer 
het resultaat is. De binnengeslopen valse broeders bedreigden de gemeente 
en zo is het nu ook. Het gevaar is de tegenstanders met vleselijke wapens te 
bestrijden, met gevatte argumenten, met politiek slimme antwoorden, met 
overdrijving van woorden, met emotionele betogen. Maar deze strijd is op 
menselijk niveau en zal niets bereiken. 
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Vers 6

en gereed staan elke ongehoorzaamheid te wreken, wanneer uw 
gehoorzaamheid vervuld zal zijn. 

De hoogmoed van de mens is de oorzaak van al deze overleggingen tegen de 
kennis van God. Helaas wordt dit via de valse leraars ook weer de gemeente 
binnengeloodst. Ongehoorzaamheid aan de Heer is altijd het gevolg van 
dwaalleer. Het bindt de mensen niet aan Christus maar aan de leraars. Paulus 
en zijn medewerkers stonden gereed elke ongehoorzaamheid te wreken, te 
bestraffen. Maar hij wachtte eerst op de gehoorzaamheid van de Korinthiërs op 
zijn eerste brief. Zo worden gelovigen stap voor stap geleid in gehoorzaamheid. 
Het is een groeiproces dat veel geduld vereist.  

Vers 7

Kijkt u naar wat voor ogen is? Als iemand het vertrouwen heeft in zichzelf dat 
hij van Christus is, laat hij er verder bij zichzelf aan denken, dat zoals hij van 
Christus is, zo ook wij het zijn. 

De wereld kijkt naar wat voor ogen is. Een leraar moet goed overkomen, 
assertief zijn, overtuigend, charismatisch, aantrekkelijk en hip. Helaas zijn veel 
christenen beïnvloed door deze geest van de wereld. Houterige, bescheiden 
en onaantrekkelijke sprekers worden genegeerd en ingeruild voor drukke, 
beweeglijke, grappige en gevatte sprekers. Daar valt ook nog wat te lachen 
immers. Als er ook nog het predicaat ‘theoloog’, ‘dominee’, ‘professor’ aan de 
spreker kan worden gekoppeld, is het helemaal goed. Paulus was niets van dit 
alles, zijn naam betekent ‘de kleine’. Maar men moest wel bedenken dat hij 
van Christus was zoals deze valse apostelen dit ook van zichzelf beweerden. 

Vers 8

Want ook als ik iets overvloediger zal roemen over ons gezag dat de Heer 
gegeven heeft om op te bouwen en niet om u af te breken, ik zal niet 
beschaamd worden; 
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De valse apostelen waren dienaars van satan, terwijl zij beweerden van 
Christus te zijn (11:13). Paulus en de zijnen waren werkelijk van Christus en 
konden roemen in hun gezag dat de Heer aan hen gegeven had. Dit gezag 
van de verhoogde Heer was gegeven om op te bouwen en niet, zoals de valse 
apostelen deden, om af te breken. Toch breekt Paulus overleggingen af die niet 
van de Heer zijn, uit liefde voor de gemeente van God. Hij gebruikte het gezag 
van de Heer niet voor zijn eigen belangen, zoals vele leiders dat vandaag wel 
doen. Paulus zal niet beschaamd worden hierin want hij zocht altijd het belang 
van Christus in zijn dienst. 

Daarom juist heb ik Timotheüs naar u toe gezonden, die mijn geliefd en trouw 
kind in de Heer is; die zal u mijn wegen, die in Christus Jezus zijn, in herinnering 
brengen, zoals ik overal in elke gemeente leer. 1Ko4:17

Zoals de Heer Jezus in alles de eer van de Vader zocht, zo zoeken zijn 
dienstknechten altijd zijn eer in hun werk. 

Zoals U Mij in de wereld hebt gezonden, heb ook Ik hen in de wereld gezonden. 
Jh17:18

Een valse leraar of een leraar met wel of niet bewust verkeerde intenties is te 
herkennen aan deze toets: Verkondigt hij de Heer zodat hij door de Heer wordt 
aanbevolen of beveelt hij zichzelf aan? Zie vs18.

Vers 9

opdat het niet schijnt alsof ik u door de brieven vrees wil aanjagen.

Eén van de beschuldigingen aan het adres van Paulus was dat hij via zijn 
brieven de gelovigen bang wilde maken doordat hij dreigde met straf als ze 
niet zouden luisteren. Maar de bedoeling van de brieven was om hen in liefde 
te waarschuwen voor een verkeerde weg. Als men uiteindelijk inziet dat deze 
verkeerde weg bijna was ingeslagen, zal men dankbaar zijn voor de brieven. 
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Vragen over 2 Korinthiërs 10:10-18

1. Wie wordt bedoeld met ‘men’ in vs10?

2. Paulus spreekt over ‘wij’ in de brieven, maar hij schreef ze toch alleen? 
Vs11

3. Wat betekent ‘niet roemen buiten de maat’? zie vs13

4. Wat is de betekenis van vs14?

5. Wie zijn de ‘anderen’ uit vs15?
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Als wij willen groeien in ons geloof tot gezonde geestelijke mensen is het van 
zeer groot belang gefundeerd te zijn in de waarheid van het woord van God 
over onze positie in Christus en de daarbij behorende geestelijke wetten. Deze 
waarheid wordt heel in het bijzonder door de apostel Paulus geopenbaard in 
zijn brieven. Zijn leer betreffende de hele raad van God t.o.v. de oude mens en 
de nieuwe, de gemeente en onze levende hoop is de ‘goede’ of de ‘gezonde 
leer’. 

Als je deze dingen de broeders voorhoudt, zul je een goed dienaar van Christus 
Jezus zijn, opgevoed in de woorden van het geloof en van de goede leer, die je 
nauwkeurig hebt nagevolgd. 1Tm4:6

Maar jij, spreek wat de gezonde leer past: Ts2:1

Geen wonder dan ook dat de tegenstander van God de gezonde leer aanvalt 
en ondermijnt. Door Paulus in diskrediet te brengen probeert hij zijn doel te 
bereiken. Zo deed hij dit ook in de gemeenten van Korinthe via mensen die 
zich voordeden als apostelen, maar een ander evangelie brachten. Zo is het nu 
nog steeds. In de laatste tijden zullen zij die zich christen noemen de gezonde 
leer dan ook niet meer kunnen verdragen (2Tm4:3). In dit gedeelte van Gods 
woord verdedigt Paulus noodgedwongen zijn unieke positie als geroepen 
apostel.  
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Vers 10

Want de brieven, zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn 
persoonlijk optreden is zwak en zijn spreken verachtelijk. 

De aanval richt zich op de persoon van Paulus en op zijn brieven. Zelf zou 
hij een ‘zwak’ figuur zijn, terwijl hij in zijn brieven probeert krachtig over te 
komen. Ook vandaag lijken we op te zien naar hen die krachtig en charismatisch 
overkomen. Dat moeten dan wel mannen van God zijn. Maar de Korinthiërs 
moesten niet ‘kijken naar wat voor ogen is’ (vs7), maar naar de inhoud van de 
leer en de vrucht ervan. Het persoonlijk optreden van Paulus was naar de mens 
gesproken zwak (hij had waarschijnlijk een ziekte die zichtbare sporen naliet, 
zie 12:7 en Gl4:13-14) en zijn spreken ook. Vandaag willen we dat mensen 
krachtig en overtuigend spreken en er worden zelfs trainingen gegeven om 
te leren ‘spreken met impact’. Paulus wilde in geen enkel opzicht vertrouwen 
op ‘vlees’ (Fp3:3) en zo lijken alsof hij gebruik maakte van de wijsheid van de 
wereld in zijn spreken en handelen. 

En ik was bij u in zwakheid, in vrees en in veel beven; en mijn woord en mijn 
prediking bestond niet in overredende woorden van wijsheid, maar in betoon 
van de Geest en van kracht, 1Ko2:3-4

Paulus wilde op deze manier op geen enkele wijze hen aantrekken met 
vleselijke motieven en werelds denken. Anders zou hun ‘geloof’ zijn gebaseerd 
op menselijke wijsheid en niet op de kracht van God, het kruis. Daarom sprak 
hij niet volgens de wereld, niet met ‘wijsheid van woorden’(1Ko1:17). Maar 
juist door dit te doen, werd hij beschuldigd als een ‘onkundige’ in het spreken 
(11:6).

Vers 11

Laat zo iemand dit wel bedenken, dat zoals wij in het spreken door brieven 
zijn in onze afwezigheid, wij zo ook in onze aanwezigheid daadwerkelijk 
zullen zijn. 

Paulus was om duidelijke, door hem zelf aangegeven redenen nog niet naar 
Korinthe te komen, om hen te sparen uit liefde voor hen (zie 1:23). Dat hij 
in zijn persoonlijke optreden mild en nederig was, wilde niet zeggen dat hij 
niet durfde komen om ook met gezag op te treden als dat zou moeten. Zoals 
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hij in zijn brieven vermaande zo zou hij dat namelijk ook in zijn aanwezigheid 
kunnen doen. Er is geen verschil. Paulus heeft geen twee gezichten wat dat 
betreft. Men moet weten wat men aan een discipel van de Heer heeft. Hij mag 
geen twee gezichten hebben of met dubbele tong spreken. Toen men vroeg 
aan de Heer Jezus wie Hij was antwoordde Hij:

Zij zeiden dan tot Hem: Wie bent U? Jezus zei tot hen: Geheel wat Ik ook tot u 
spreek. Jh8:25

Dat Paulus over ‘wij’ spreekt heeft te maken met zijn medewerkers die 
uiteraard ook achter zijn brieven staan. 

Vers 12

Want wij durven ons niet rekenen tot of vergelijken met sommigen van hen 
die zichzelf aanbevelen; maar dezen, terwijl zij zichzelf naar zichzelf afmeten 
en zichzelf met zichzelf vergelijken, zijn onverstandig. 

De Korinthiërs waren nogal onder de indruk geraakt van bepaalde personen 
die zichzelf hadden aanbevolen door indrukwekkende verhalen te vertellen 
over zichzelf en zichzelf op die manier presenteerden als geestelijk krachtige 
mensen. Paulus zegt met de nodige ironie dat hij zichzelf niet met hen wilde 
vergelijken. Het zijn onverstandige mensen die het voortdurend over zichzelf 
hebben en zichzelf tot maatstaf van alles maken. Vertrouw nooit mensen die 
zeggen de Bijbel willen uitleggen, maar het in hun boeken of in hun spreken 
voortdurend hebben over de geweldige dingen die ze wel niet hebben 
meegemaakt met de Heer. Hierin proberen ze hun eigen autoriteit te bewijzen. 
Hoewel ze doen voorkomen of het allemaal niet hun eigen prestaties zijn, 
prijzen ze toch zichzelf aan. Bij hen moet je wezen want zij horen Gods stem, 
spreken in talen, hebben vele mensen genezen, uit de dood opgewekt etc. 
Geestelijke leiders die mensen aan zich binden door dit soort indrukwekkende 
verhalen over zichzelf op te hangen zijn onverstandig en zijn daarmee door de 
apostel en dus door Gods woord gediskwalificeerd. 
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Vers 13

Maar wij zullen niet roemen buiten de maat; maar naar de maat van het 
arbeidsterrein dat God ons als maat heeft toebedeeld, om ook u te bereiken. 

Paulus roemt niet over zichzelf, niet buiten de maat. God heeft hem een 
terrein gegeven om daarin te arbeiden. In dat gebied bevonden zich ook de 
Korinthiërs. Anderen die zich apostelen noemden hadden daarom niets te 
zoeken bij hen, het was niet hun terrein. Zo moeten ook wij niet gaan werken 
op een terrein dat al door anderen is bewerkt met het evangelie. Er is vandaag 
veel te veel concurrentie op dit gebied en de orde van God is volkomen uit 
het oog verloren. Paulus wilde diepere zegen tot hen brengen, vast voedsel 
betreffende de Zoon van God. Hij hoopte dat de Korinthiërs zouden inzien dat 
hij het was die door God was aangesteld om hen deze te brengen en niet de 
andere ‘valse’ apostelen. 

Vers 14

Want wij strekken onszelf niet te ver uit, alsof wij u niet bereikten (want wij 
zijn ook tot aan u gekomen in het evangelie van Christus); 

Paulus was de apostel namens de verheerlijkte Heer die Korinthe moest 
bereiken met het evangelie. Ook was hij geroepen hen verder te funderen in 
de gezonde leer. Hierin strekte hij zich niet te ver uit, zoals de valse apostelen 
die op het terrein van een ander bezig waren. Deze bereikte hen niet werkelijk, 
want ze waren niet door God hiervoor geroepen. Sterker nog, ze waren 
gezanten van de satan die zich voordeed als engel van het licht (11:14). 

Vers 15

terwijl wij niet roemen buiten de maat op de arbeid van anderen, maar 
hopen dat, naarmate uw geloof toeneemt, wij onder u meer aanzien zullen 
krijgen in overeenstemming met ons arbeidsterrein, om nog overvloediger, 

Paulus en zijn medewerkers handelden niet zoals de valse apostelen in het 
midden van de Korinthiërs die wel roemden buiten de maat, namelijk op het 
werk van Paulus. Hij had hen het evangelie gebracht, maar zij wilden zich 
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beroemen op wat er in de Korinthiërs gezaaid was. Paulus hoopte dat zij 
zouden inzien wat de intenties van deze mensen waren en dat zij dit zouden 
veroordelen. Dan zou hun geloof weer toenemen. We kunnen, door negatieve 
verhalen over een dienstknecht van God toe te laten, in ons geloof stagneren. 
De leer en het onderwijs van Paulus moet meer aanzien krijgen in onze harten, 
terwijl we de bewondering voor mensen die zichzelf aanbevelen, niet moeten 
toelaten. 

Vers 16

in de streken verder dan u, het evangelie te verkondigen; niet om te roemen 
in het arbeidsterrein van een ander over wat bereikt is. 

Als de Korinthiërs Paulus weer zouden toelaten als de enige ware apostel met 
het ware, gezonde onderwijs dan zou hij ook via hen in de streken verder dan 
hen het evangelie kunnen gaan verkondigen. Nu is hij, doordat zij zich laten 
verleiden door ‘degene die komt’ (11:4), genoodzaakt zich met hen bezig te 
houden. Vandaag is het een groot probleem dat zij die geroepen zijn om het 
evangelie te verkondigen, hier niet of nauwelijks aan toekomen omdat hun 
tijd en energie wordt opgeslokt door allerlei problemen onder gelovigen. 
Paulus voegt er nogmaals aan toe dat zijn intentie nooit was om op een 
arbeidersterrein van een ander te gaan werken en zo te roemen in dat wat 
anderen bereikt hadden. 

Vers 17

Maar ’wie roemt, laat hij roemen in de Heer’. 

Roemen is iets van het vlees. De mens wil maar al te graag zelf goed voor de 
dag komen. Daarom is al het roemen in zichzelf niet naar de Geest, maar naar 
het vlees. Paulus, die dit ook in 1Ko1:31 al eens dit had gedaan, daar met het 
oog op wereldse wijsheid, citeert hier wederom een vers uit Jeremia 9:

Zo zegt de HEERE: Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de 
held zich niet beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn 
rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij 
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kent dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op 
de aarde [doe], want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE. Jr9:23-24

Het kost een lange tijd van geestelijke groei om te ontdekken dat alles van de 
natuurlijke mens voor God volkomen waardeloos is en dat hij deze mens in de 
dood heeft geplaatst op het kruis. De geestelijk volwassen gelovige zal dan ook 
altijd roemen in de Heer alleen en nooit op iets vertrouwen dat van het vlees 
is. Hij zal gekenmerkt worden door het spreken over Hem en niet over zichzelf 
(zie ook 4:5). Het vlees verraadt zich in mensen die zich geestelijk voordoen 
doordat zij hoog over zichzelf en over hun ervaringen met de Heer opgeven, 
iets wat Paulus nooit deed (zie ook vanaf 12:1). 

Vers 18

Want niet wie zichzelf aanbeveelt, maar die de Heer aanbeveelt, die is 
beproefd bevonden.

Met een ‘want’ geeft Paulus de conclusie: Ieder die zichzelf aanbeveelt in niet 
te vertrouwen. Richt je aandacht op het onderwijs van hen die enkel en alleen 
de Heer Jezus verkondigen en niet over zichzelf hoog opgeven. Boeken waar op 
de achterflap al wordt geschreven hoe geweldig de inhoud is, websites waarop 
anderen de prediker aanbevelen, nieuwsbrieven waarin indrukwekkende 
wonderen worden vermeld of ‘duizenden’ die tot bekering zijn gekomen, het 
klinkt allemaal heel geloofwaardig, maar het is ten diepste het aanbevelen 
van zichzelf. De prediker of leraar die door de Heer wordt aanbevolen, die is 
beproefd bevonden. Dit ‘aanbevelen’ zien we net zoals bij Paulus, zowel in hun 
karakter als in de inhoud van hun woord en de vrucht van hun werk. 
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Vragen over 2 Korinthiërs 11:1-10

1. Wat bedoelt Paulus met ‘enige onwijsheid’ in vs1?

2. Wat leren we van de motieven van Paulus in vs2?

3. Hoe misleidt de satan ons? Zie vs3

4. Hadden de Korinthiërs een andere geest ontvangen? Zie vs4

5. Waarin heeft de apostel de gemeente niet belast? Zie vs9
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Paulus schrijft deze tweede brief aan de gemeente te Korinthe, o.a. omdat 
er mensen waren binnengeslopen (zie Jd:4), ‘dezen’ uit 10:12, die met 
verdraaide leringen kwamen en groepen gelovigen (ondanks een trouwe kern) 
aftrokken van het onderwijs van Paulus. Deze valse leraren deden zichzelf voor 
als apostelen van Christus (11:13), roemden in hun afkomst, kennis, positie 
en verspreidden leugens over Paulus. Vandaag de dag bevinden zich binnen 
de christenheid ook vele ‘geleerde’ Bijbeluitleggers die beweren dat Paulus’ 
brieven geen absoluut gezag over de gelovigen hebben. Ze zeggen dat hij ‘met 
zijn tijd meeging’, ‘cultuurgebonden’ voorschriften gaf of zelfs een ‘andere 
Jezus’ predikte dan de Heer die we uit de evangeliën kennen. Maar Paulus is 
door God Zelf aangesteld om de eer van zijn Zoon te bewaken in de gemeente.

Maar toen het God, die mij vanaf de schoot van mijn moeder afgezonderd en 
door zijn genade geroepen heeft, behaagde zijn Zoon in mij te openbaren, opdat 
ik Hem onder de volken verkondigde, Gl1:15-16a

Daarom behoren wij alles wat Paulus heeft geschreven te beschouwen als 
Gods woord voor ons en we doen er goed aan om te doen wat hij ons opdraagt.

Wat u geleerd, ontvangen, gehoord en gezien hebt in mij, doet dat; en de God 
van de vrede zal met u zijn. Fp4:9

Daarom, broeders, staat vast en houdt de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij 
door ons woord, hetzij door onze brief. 2Ts2:15
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Vers 1

Och, mocht u een weinig onwijsheid van mij verdragen. Ja, verdraagt mij 
ook! 

Doordat deze valse apostelen (zie 11:13) Paulus bekritiseerde, gaat hij 
zichzelf verdedigen. Dit is eigenlijk normaal gesproken niet naar de wil van 
de Heer, want jezelf aanbevelen is niet de bedoeling zoals de apostel zelf had 
geschreven in 10:18. Vandaar dat Paulus een ‘weinig onwijsheid’ vraagt te 
verdragen, namelijk dit verdedigen van zichzelf. De Korinthiërs moeten even 
Paulus zelf verdragen als hij zichzelf in de komende verzen gaat verdedigen. 

Vers 2

Want ik ben naijverig over u met een naijver van God; want ik heb u aan één 
man verloofd om u als een reine maagd voor Christus te stellen. 

Het vlees wil zichzelf graag op de voorgrond plaatsen, vandaar dat vele 
‘voorgangers’, sprekers en leraars van Gods woord zo graag over zichzelf praten. 
Paulus heeft in 10:12 duidelijk aangegeven dat dit niet is naar Gods gedachten. 
Een dienstknecht van de Heer behoort Christus te brengen en niet zichzelf (zie 
ook 4:5). Paulus laat hier zijn ware motieven zien als hij gedwongen is toch 
iets over zichzelf te zeggen. Hij doet dit vanuit een ‘naijver’ of ‘jaloersheid’ van 
God. Het zijn Gods gevoelens die in het hart van Paulus ervoor zorgen dat hij 
zich zorgen maakt over de gemeente in Korinthe. Deze naijver heeft het grote 
verlangen om de gemeente ‘als een reine maagd’ voor Christus te stellen, vrij 
van iedere bezoedeling van de wereld (zie 7:1). Als de liefde van de gemeente 
naar iets anders gaat dan naar de Heer, is God ‘jaloers’ als het ware en zo 
ook Paulus. Hij had de Korinthiërs aan één man verloofd en niet aan zichzelf. 
Hij had hen aan Christus verbonden door zijn prediking en onderwijs zodat 
hun harten vol zouden zijn van Hem en zij zich zouden heiligen voor Hem. De 
gemeente is de bruid van Christus. Nu ‘verloofd’ terwijl straks de bruiloft van 
het Lam plaatsvindt als Hij komt om ons tot Zich te nemen (zie Op19:7-8). 
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Vers 3

Maar ik vrees dat wellicht, zoals de slang Eva verleidde door haar sluwheid, 
uw gedachten bedorven en afgeweken zijn van de eenvoudigheid en de 
reinheid jegens Christus. 

Zoals Paulus de gemeente aan Christus verloofd heeft, zo had God de mens 
de boom van het leven gegeven in de hof van Eden. Deze boom stond immers 
‘in het midden van de hof’ (Gn2:9). Maar de slang verleidde Eva, beeld van 
de gemeente, door haar gedachten van de boom van de kennis van het leven 
af te trekken naar de boom van de kennis van goed en kwaad. Paulus vreest 
nu dat hetzelfde is gebeurd met de Korinthiërs. Zij waren rijk ‘in alle woord 
en kennis’ (1Ko1:5), maar deze kennis had hen opgeblazen gemaakt (1Ko8:1). 
In plaats van eenvoudig te ontvangen vanuit de heerlijkheid van Christus 
waren menselijke gedachten en redeneringen via deze valse apostelen tot hen 
gekomen en waren hun gedachten bedorven en afgeweken van Christus. De 
duivel zegt tegen Eva als eerste: ‘Is het echt zo dat God gezegd heeft…(Gn3:1).’ 
Satan is uiterst sluw en brengt wijsheid van mensen en natuurlijke kennis de 
gemeente binnen. Hierdoor wordt Gods woord verdraaid want het als satan 
Gods woord citeert is het net niet helemaal correct. ‘U mag niet eten van alle 
bomen in de hof’ (Gn3:1b) strookt niet met: ‘Van alle bomen in de hof mag u 
vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag 
u niet eten’ (Gn2:16). Zo zien we vandaag de menselijke rede in de theologie 
grote schade aanrichten in de gemeente doordat Gods woord verdraaid en 
veranderd wordt. Men stelt theologische redeneringen over God en zijn woord 
boven het eenvoudige ‘er staat geschreven’. De uiteindelijke consequentie is 
dat, net zoals tegen Eva in Gn3:4, openlijke leugens worden verkondigd aan de 
gelovigen.

Vers 4

Want als degene die komt een andere Jezus predikt die wij niet gepredikt 
hebben, of als u een andersoortige geest ontvangt die u niet hebt ontvangen, 
of een andersoortig evangelie dat u niet hebt aangenomen, dan zou u het 
heel goed verdragen. 
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De duivel werkt vandaag de dag niet via een slang, maar via ‘degene die 
komt’, de persoon die zich leraar of prediker van God noemt. Deze brengt ‘een 
andere Jezus’, dus een ‘totaal andere’ (van de geest en het evangelie wordt het 
woord ‘andersoortig’ gebruikt, dus van een andere orde) dan Hij die Paulus 
verkondigt. Zoals Eva ‘zag dat de boom (van de kennis van goed en kwaad 
DJ) goed was om van te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een 
boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden’ (Gn3:6), zo 
begonnen de Korinthiërs deze ‘andere Jezus’ als middel te zien om er zelf wijs 
door te worden in deze wereld. De ‘andere Jezus’ de ‘andersoortige geest’ en 
het ‘andersoortig evangelie’ hebben niets met het kruis te maken dat afrekent 
met alles van de mens. Integendeel, de mens staat centraal. Dat verdraagt 
de gemeente vandaag ook prima, omdat weinigen nog door hebben dat de 
sluwheid van de slang hen heeft misleid. We moeten terug naar de Jezus die 
Paulus leert, door de Heilige Geest, de Geest van Christus zoals de Bijbel dit 
leert in het evangelie dat door Paulus is ‘voleindigd’ en dat is ‘aangaande zijn 
Zoon’ (Rm1:3). 

…de gemeente, waarvan ik een dienaar geworden ben overeenkomstig het 
rentmeesterschap van God dat mij gegeven is voor u, om het woord van God te 
voleindigen. Ko1:24b-25

Vers 5

Want ik vind dat ik in niets heb achtergestaan bij de uitnemendste apostelen. 

Paulus werd door ‘degene die komt’ (vs4) om zijn apostelschap bekritiseerd. 
Zij brachten een Joods getint evangelie en wezen naar de twaalf apostelen, 
terwijl zij zichzelf ook apostelen noemde. Maar Paulus meent toch ‘in niets’ te 
hebben achtergestaan bij de uitnemendste apostelen. Hij schrijft in Gl2:7-9:

integendeel echter, toen zij zagen dat aan mij het evangelie van de onbesnedenen 
was toevertrouwd, zoals aan Petrus dat van de besnedenen (want Hij die in 
Petrus werkte tot het apostelschap van de besnedenen, werkte ook in mij onder 
de volken), en toen zij de genade die mij gegeven is, erkenden, gaven Jakobus, 
Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, mij en Barnabas 
de rechterhand van gemeenschap, opdat wij naar de volken en zij naar de 
besnedenen gingen;
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Vers 6

Maar al ben ik ook een ’onkundige’ in het spreken, in de kennis ben ik het 
toch niet; maar in elk opzicht hebben wij die in alle dingen onder u openbaar 
gemaakt. 

Het ‘andersoortige evangelie’ stelt de mens centraal. De vertegenwoordigers 
ervan beroemden zich op hun vermogen mooie toespraken te kunnen houden 
geheel in de geest van de Griekse retorische spreekvaardigheid. Paulus paste 
niet in dat plaatje, hij was een zeer matig spreker naar deze maatstaven. 
Paulus stelt hier tegenover dat dit best zo kan zijn (hij vertrouwde immers 
niet op vlees), maar dat hij wat betreft de kennis van het evangelie toch 
zeker geen onkundige kon worden genoemd. In elke opzicht is dit onder de 
Korinthiërs openbaar geworden. Paulus heeft daar anderhalf jaar de gezonde 
leer onderwezen (Hd18:11). Zijn kennis van de dingen van God overtreft alle 
kennis van de valse leraars in Korinthe. 

Vers 7

Of heb ik zonde gedaan door mijzelf te vernederen, opdat u verhoogd wordt, 
omdat ik u het evangelie van God om niet verkondigd heb? 

Paulus wijst op nog een groot verschil tussen hem en de zogenaamde ‘apostelen’ 
die namens de slang opereerden. Hij had geen geld aangenomen zoals zij dat 
deden waardoor zij de gemeente ‘opaten’ (11:20). Zij beweerden op hun beurt 
dat iedere zelf respecterende apostel geld zou moeten aannemen, maar Paulus 
wilde niet dat de Korinthiërs zouden denken met geld te hebben meegewerkt 
aan zijn dienst om zo hoogmoedig te worden. Vandaag zien we ditzelfde 
principe. Zij die verkeerde leer brengen praten veel over geld. Ze vragen er niet 
alleen om, maar benoemen ook regelmatig wat ze tekort komen en beloven de 
gevers van allerlei zegen of op zijn minst een goed gevoel over zichzelf. Paulus 
‘vernederde’ zichzelf door het evangelie ‘om niet’ te verkondigen waardoor de 
Korinthiërs ‘verhoogd’ werden door zijn onderwijs tot heel de volheid van God 
(Ef3:19). Een dienstknecht van de Heer vraagt geen geld, maar wordt voorzien 
doordat ieder die geestelijk gezind is, hem ondersteunen zal naar de mate 
waarin hij/zij baat heeft via zijn dienst (zie Gl6:6). 
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Vers 8

Andere gemeenten heb ik beroofd door vergoeding aan te nemen om u te 
dienen. En toen ik bij u was en gebrek had, ben ik niemand tot last geweest 

Paulus stond het toe dat andere gemeenten hem ondersteunden. Hij noemt dit 
‘beroofd’, zo weinig heeft hij met geld. Deze gemeenten, die veel geestelijker 
waren dan de vleselijke Korinthiërs (zie 1Ko3:1-3), gaven geld omdat ze de 
dienst van Paulus wilden ondersteunen uit liefde voor de Heer en zijn woord, 
niet om zichzelf te beroemen. Paulus heeft geen beroep op hen gedaan toen 
hij bij hen was, want hij werkte voor zijn eigen inkomen. 

Vers 9

(want in mijn gebrek voorzagen de broeders die van Macedonie kwamen); 
en ik heb mijzelf in elk opzicht ervoor gewacht u te belasten, en zal mij ervoor 
wachten. 

De (arme) broeders die van Macedonië zijn waren geestelijke broeders en 
voorzagen Paulus in wat hij nodig had tijdens zijn verblijf in Korinthe. Daarnaast 
wilde Paulus de vleselijke Korinthiërs niet belasten zodat hij niet aan hen vroeg 
hem te ondersteunen. Zijn nood bracht hij dus niet openbaar. Hieruit kunnen 
we leren op de Vader te vertrouwen in plaats van rond te bazuinen wat we 
financieel te kort komen. 

Vers 10

De waarheid van Christus is in mij, dat deze roem in mij niet zal worden 
verhinderd in de streken van Achaje.

Paulus kan ervan getuigen dat de waarheid van Christus in hem is. Zijn roem was 
het om Christus te verkondigen, de waarheid van God (zie Ko1:28) en verder 
niets anders. Als hij financieel afhankelijk zou worden van vleselijke gelovigen, 
zou deze roem wellicht verhinderd worden in de streken van Achaje. We zien 
de volslagen tegenovergestelde gezindheid van Paulus als we dit vergelijken 
met de valse apostelen. Zij vragen geld van iedereen, het maakt het niet uit 
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welk motief erachter zit. Zo leren we ook dat de prediking van Christus altijd 
gepaard moet gaan met de gezindheid van Christus.
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Vragen over 2 Korinthiërs 11:11-21

1. Over welke aanleiding heeft Paulus het in vs12?

2. Hoe doet de satan zich voor als een engel van het licht? Zie vs14

3. Kun je altijd zien aan het leven van een valse leraar dat hij dit is? Zie vs15

4. Over welke onwijsheid heeft Paulus het in vs17?

5. Werden de Korinthiërs mishandeld? Zie vs20
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De apostel Paulus had een bijzondere bediening ontvangen van God. Hij 
mocht Christus als de verheerlijkte Heer verkondigen, de mens in Wie God 
al zijn welbehagen had en in Wie Hij al zijn raad zal volbrengen. De gelovigen 
moesten leren in Hem alles te vinden wat ze nodig hadden, opdat de 
karaktertrekken van Christus in hen zou worden gevormd. Dit is de vrucht van 
de Geest. 

Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Gl5:22

De tegenstander van God, de duivel, wil niet dat Christus op deze manier 
zichtbaar wordt op zijn terrein. Hij is immers de god van deze eeuw (4:4). Het is 
daarom dat hij met zijn listen de gelovigen probeert te misleiden met leugens 
opdat zij hun aandacht niet meer ten volle richten op de verheerlijkte Christus. 
Dit gevaar heeft Paulus onderkend bij de gemeente in Korinthe. De bedriegers 
wilden de Korinthiërs losweken van Paulus’ onderwijs om zo hen van Christus 
los te weken en hen aan zichzelf te binden. Paulus neemt daarom veel tijd om 
hen hiervoor te waarschuwen. Laat dit een les voor ons zijn in een tijd waarin 
velen van Christus zijn afgetrokken tot allerlei visies en leringen die ‘het gehoor 
strelen’ (2Tm4:3). 

Vers 11

Waarom? Omdat ik u niet liefheb? God weet het. 
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De ‘roem’, de leer van Christus, in Paulus (vs10) mocht niet worden verhinderd. 
Hij wilde ook Christus in Achaje prediken. Door geld van hen aan te nemen zou 
hij verhinderd worden dit te doen, aangezien zij dan een claim op hen konden 
leggen en zich konden beroemen in hun aandeel in zijn werk. Was het dan dat 
hij hen niet liefhad dat hij niet toestond dat zij hem geld gaven? God weet het. 
Uiteraard had hij hen lief, wat blijkt uit de lange brief die hij schrijft om hen te 
bewaren voor misleiding. 

Vers 12

Maar wat ik doe, zal ik ook doen, om aan hen die een aanleiding willen, 
de aanleiding af te snijden, opdat zij in dat waarin zij roemen, bevonden 
worden evenals wij. 

De manier waarop Paulus zich heeft gedragen onder de Korinthiërs was 
welbewust gekozen, om aan de tegenstanders geen aanleiding te geven 
hem te kunnen beschuldigen. Hij sneed deze aanleiding bij voorbaat al af. Zij 
roemen in wat zij verkondigen, evenals de apostelen van de Heer dit deden. 
Maar dezen zullen als ware apostelen bevonden worden, terwijl zij als valse 
apostelen aan de kaak zullen worden gesteld.

Vers 13

Want zulke mensen zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich 
voordoen als apostelen van Christus. 

Paulus zegt nu openlijk dat deze mensen die zich binnen de gemeente van 
Korinthe hadden laten gelden als wegwijzers van God Zelf, valse apostelen 
zijn, bedrieglijke arbeiders. Zij hebben zichzelf tot apostelen verheven, zoals 
er vandaag ook mensen zijn die zichzelf apostelen noemen, of ‘pastors’, of 
‘voorgangers’ of dominees’. God heeft apostelen gekozen, waaronder Paulus. 
Maar zodra mensen zichzelf voordoen als iets wat ze niet zijn, hebben we te 
maken met ongezond leiderschap. Talloze gelovigen lopen hen achterna. Ze 
beloven prachtige ervaringen en doen zich voor als zeer toegewijde gelovigen, 
maar het einde ervan is altijd de duisternis. Het is daarom goed het woord 
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van God te kennen en je te stellen onder het onderwijs van hen die Christus 
verkondigen zoals Paulus dit deed. 

Vers 14

En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. 

De satan, hun meester, doet zichzelf ook voor als iets wat hij niet is, namelijk 
een engel van het licht. Hij misleidt mensen door te spreken over de dingen 
van de Bijbel, maar ze juist zo te verdraaien dat het leugens worden. Hij 
gebruikt hiervoor de meest aardige mensen die zich lijken in te zetten voor 
rechtvaardigheid en waarheid, maar in werkelijkheid spreken ze niet over 
Christus, maar over de mens. Er wordt door hen altijd iets toegevoegd aan het 
evangelie. Het is Christus ‘plus iets’. Bij de Galaten was dit de wet.

en dat vanwege de binnengeslopen valse broeders, die zich hadden 
binnengedrongen om onze vrijheid te bespieden die wij in Christus Jezus hebben, 
met het doel ons tot slavernij te brengen. Gl2:4

Bij de Kolossenzen waren dit de wijsbegeerte, de wettische beginselen en de 
ervaringen:

Kijkt u uit, dat er niemand is die u tot prooi maakt door de wijsbegeerte en door 
ijdel bedrog volgens de overlevering van de mensen, volgens de elementen van 
de wereld, en niet volgens Christus. Ko2:8

Laat dan niemand u oordelen inzake eten en drinken of op het punt van een 
feest of nieuwe maan of sabbatten, die een schaduw zijn van wat zou komen, 
maar het lichaam is van Christus. Laat niemand u de prijs ontzeggen, doordat 
hij behagen schept in nederigheid en engelenverering, ingewijd in wat hij gezien 
heeft, zonder reden opgeblazen door het denken van zijn vlees, Ko2:16-18

Eenvoud jegens Christus is de gezonde leer. Met Hem bezig zijn is wandelen 
door de Geest. Hij is de uitdrukking van alles wat God tot ons te zeggen heeft 
en de Persoon in Wie God een volkomen verlossing tot stand heeft gebracht 
opdat wij volkomen aan Hem zouden zijn onderworpen. Het is dus Christus 
alleen, maar mensen maken er een ingewikkeld systeem van, gebruik makend 
van het intellect van de mens. Daarom is zelfoordeel belangrijk: Ons intellect is 
juist een struikelblok tenzij het is onderworpen aan de Heilige Geest. 
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Vers 15

Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars 
van de gerechtigheid; hun einde zal zijn naar hun werken. 

Zoals de Heer zijn dienaars heeft, zo ook satan. Terwijl zij een andere Jezus, een 
andersoortig evangelie en een andersoortige geest vertegenwoordigen, doen 
zij zich toch voor als dienaars van de gerechtigheid. We zouden niet in hun leven 
direct iets kunnen opmerken wat verkeerd is, het is uiterlijk allemaal goed voor 
elkaar. Het is hun innerlijk wat wordt gedreven door zelfzuchtige motieven. 
Hun einde zal dan ook zijn naar hun werken van leugen en misleiding. Laten we 
daarom niet misleid worden door hen die allerlei goede doelen steunen, maar 
acht geven op hun onderwijs. Zij die wellicht ‘onkundig’ zijn in het spreken (zie 
11:9) maar het evangelie naar de Schrift brengen, moeten we ontvangen. De 
charismatische ‘prince charming’ die van nature mensen weet te ‘betoveren’ 
(zie Gl3:1) is vaak een dienaar van de satan die we moeten mijden. 

Vers 16

Nogmaals zeg ik: Laat niemand menen dat ik onwijs ben; of anders, neemt 
mij aan zelfs als een onwijze, opdat ook ik een beetje mag roemen. 

De valse apostelen verhoogden zichzelf terwijl ze de gemeenten naar beneden 
haalden, maar Paulus vernederde zichzelf opdat de gemeente tot de hoogte 
van Christus zou stijgen (zie vs7). Zijn hart was zó vervuld met Christus dat hij 
het vreselijk vond om over zichzelf te spreken. Hij vraagt de Korinthiërs daarom 
nogmaals te begrijpen dat hij niet onwijs wil overkomen door gedwongen 
over zichzelf te spreken. Laten ze desnoods hem dan maar als een onwijze 
aannemen, zodat hij nu, net zoals de valse apostelen, ook een beetje mag 
roemen. Als ze dan toch een competitie met hem willen aangaan, zal hij een 
boekje opendoen over zijn leven als apostel. 

Vers 17

Wat ik spreek, spreek ik niet naar de Heer, maar als in onwijsheid, in dit 
vertrouwen te mogen roemen. 
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We leven in een wereld waar mensen zichzelf promoten. Ook in de christenheid 
gaat het vaak om de spreker dan om de inhoud. Paulus, gedreven door de 
Geest van Christus (zie 10:1) weet dat het niet naar de Heer is om over jezelf 
te roemen. Toch weet hij dat deze ‘onwijsheid’ is toegestaan in dit specifieke 
geval. Hij vertrouwt erop dat de Heer hem deze gelegenheid niet kwalijk 
neemt. Het gaat immers om de betrouwbaarheid van een groot deel van het 
Nieuwe Testament!

Vers 18

Omdat velen naar het vlees roemen, zal ook ik roemen. 

De gemeente in Korinthe was vleselijk, hun gedachten waren als die van de 
wereld. Zo was het helaas ook al in de begintijd van de gemeente op meerdere 
plaatsen:

En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleselijken, 
als tot kleine kinderen in Christus. 1Ko3:1

…want allen zoeken hun eigen belang, niet dat van Jezus Christus. Fp2:21

Het vlees roemt in zichzelf. Paulus gaat dit ook doen, maar niet vanuit het 
vlees, maar vanuit de noodzaak van de tegenstanders. 

Vers 19

U verdraagt immers graag de onwijzen, daar u wijs bent. 

Ironisch spreekt Paulus hen toe. Ze hadden kennelijk geen enkele moeite de 
onwijzen te verdragen, waar hij de valse apostelen mee bedoelt. Zelf waren ze 
wijs in eigen ogen, terwijl ze juist onwijs handelden door op valse apostelen 
te vertrouwen. Een zeer groot probleem vandaag is het vertrouwen op het 
verstand. De mens vindt zich ontwikkeld en ook binnen het christendom staat 
intellect hoog aangeschreven. Maar God werkt via het hart en het geweten, 
terwijl het intellect als een kind moet worden onderworpen aan de waarheid. 
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Vers 20

Want u verdraagt het, als iemand u in slavernij brengt, als iemand u opeet, 
als iemand van u neemt, als iemand zich verheft, als iemand u in het gezicht 
slaat.

De Korinthiërs waren zo ‘wijs’ dat ze zich in slavernij lieten voeren door deze 
onwijze apostelen die met wettische beginselen kwamen. Zo is satan vanaf het 
begin erop uit geweest het evangelie te verwoesten.

Enigen echter van hen die van de sekte der farizeeën waren, die tot geloof waren 
gekomen, stonden uit hun midden op en zeiden dat men hen moest besnijden en 
bevelen de wet van Mozes te bewaren. Hd15:5

Door de prediking van de wet, worden de gelovigen weer in slavernij gebracht, 
niet in de laatste plaats aan dit soort leraars, en bovendien verliezen ze het 
zicht op de genade, op de Heer Zelf. 

Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt; staat dan vast en laat u niet weer 
onder een slavenjuk binden. Gl5:1

Ze stonden ook in hun ‘wijsheid’ toe dat ze werden ‘opgegeten’ doordat deze 
valse apostelen nogal wat geld van hen vroegen. Ze verhieven zich boven 
deze gelovigen door hen te kleineren en hun goed en geld te gebruiken. Deze 
beledigingen waren alsof ze zich in hun gezicht lieten slaan. 

Vers 21

Ik zeg dit naar oneer, alsof wij zwak zijn geweest. Maar wat iemand ook 
aandurft (ik spreek in onwijsheid), durf ik ook aan.

De opstelling van Paulus bracht hem geen menselijk eer. Het was in hun ogen 
zwakte. Mensen verdragen bijna alles van valse leraars en bijna niets van de 
dienaren van God. Als deze laatsten hen wijzen op zaken die niet kloppen 
wordt hen dat niet in dank afgenomen. De valse leraars doen dat niet, die 
verkondigen alleen maar ‘fijne’ boodschappen. Paulus die geen mensen 
zocht te behagen (Gl1:10-11), lijdt liever oneer en zwakheid dan dat hij de 
Korinhiërs opgeeft. Zij durven het aan over hun geweldige geloofservaringen 
op te scheppen tegenover de Korinthiërs. Nou, Paulus durft het ook wel aan 
iets te gaan zeggen over zijn leven met de Heer. Dit zal zijn tot beschaming van 
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de valse apostelen en tot zegen voor de Korinthiërs. Zij zullen hierdoor hopelijk 
gaan zien wat het grote verschil is tussen ware en valse apostelen. 
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Vragen over 2 Korinthiërs 11:22-33

1. Wat leert vers 22 ons over de valse apostelen?

2. Paulus is gestenigd, zie vs25. Was hij toen niet overleden?

3. Waarom was Paulus bezorgd over de gemeenten? Zie vs28

4. Wat impliceert vers 30?

5. Waarom voegt Paulus vers 32-33 nog toe? Hij was toch met vs31 gestopt?
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Het is voor een gelovige van het grootste belang dat er gezond onderwijs 
genoten wordt, opdat er een gezond geestelijk leven ontstaat. De tegenstander 
van God, de duivel, weet het belang hiervan en dus richt hij zijn listen vooral 
op het onderwijs door valse apostelen en mannen met verdraaide leringen de 
gemeente in te loodsen. Dit was ook het geval bij de Korinthiërs en we hebben 
deze brief in onze Bijbels zodat we weten hoe we ons moeten opstellen tegen 
dit soort geraffineerde aanvallen van de boze. Paulus schrijft aan hen, die 
zichzelf als ‘wijs’ beschouwden (11:19) om hen te laten zien, dat ze op ‘onwijzen’ 
vertrouwden in plaats van op Paulus’ leer. Deze ‘bedrieglijke arbeiders’(11:13) 
kwamen met een leer waar de wet centraal stond (zie 11:20) en presenteerden 
zichzelf als dienaars van de gerechtigheid en als apostelen (11:13,15). Paulus 
stelt, geheel tegen zijn normale doen in, zichzelf als voorbeeld om hen en ons 
wakker te schudden uit de betovering van dit soort dwaalleraars. In het hele 
Nieuwe Testament zien we voortdurend hoe de judaïsering van de gemeente 
een enorm gevaar vormde. De Heer Jezus waarschuwde al voor het ‘zuurdeeg 
van de farizeeën’ (Mt16:6) en deze waarschuwing was hard nodig!

Vers 22

Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij Abrahams 
nageslacht? Ik ook. 

Deze figuren spraken veel over zichzelf zoals we eerder hebben gezien (10:12). 
Vandaag zien we vele personen met een charismatische uitstraling die veel 
Bijbelkennis lijken te hebben maar waarheid vernuftig vermengen met leugen. 
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Ze presenteren altijd zichzelf als iets bijzonders voorstellend, een ‘pastor’ of 
een ‘leider’, ‘voorganger’ of ‘dominee’. Hun theologische opleiding of graad 
wordt ook niet ongenoemd gelaten. In Korinthe beroemden deze mensen 
zich op het feit dat ze Hebreeën zijn, hun aardse positie, wat indruk maakte 
op sommigen. Ook zijn het Israëlieten en het nageslacht van Abraham. Maar 
dit alles was Paulus ook, hoewel hij daar totaal niet in roemde (hij had het 
als vuilnis en schade geacht, zie Fp3:7-8), maar juist in het feit dat hij zwak 
was. Hij realiseerde zich zeer goed dat iedere vorm van zichzelf aanprijzen in 
tegenspraak was met de Geest van de Heer. 

Vers 23

Zijn zij dienaars van Christus? - ik spreek als een onzinnige - ik bovenmate. 
In arbeid zeer overvloedig, in gevangenissen zeer overvloedig, in slagen 
bovenmatig veel, dikwijls in doodsgevaren. 

Deze misleiders presenteerden zichzelf als dienaars van Christus. Maar de 
Heer Jezus heeft gezegd:

Een discipel is niet boven zijn meester, en een slaaf niet boven zijn heer. Het is de 
discipel genoeg dat hij wordt als zijn meester, en de slaaf als zijn heer. Mt10:24-
25

Een dienaar van Christus presenteert zichzelf niet, maar heeft met hetzelfde 
lijden te maken als zijn Heer heeft meegemaakt. Vervolgd, verworpen, 
uitgespuwd, bespot en verlaten is het deel van iedere dienaar van Christus in 
meer of mindere mate. Dit gold niet zozeer voor de misleiders die de Korinthiërs 
hadden ingepalmd, maar des te meer voor Paulus. Hij was bovenmate een 
dienaar van Christus. Hij spreekt als een ‘onzinnige’, maar genoodzaakt over 
zichzelf te schrijven. Als we Paulus’ onderwijs namelijk opgeven komen we 
los van Christus en daar spande hij zich voor in, om dat te voorkomen. Hij 
verkondigde Hem overal (Ko1:28), in overvloedige arbeid. Het kost namelijk 
veel werk om mensen te verbinden met een hemelse Heer, dat gaat niet ‘even 
snel’. Dit resulteerde bij Paulus in vervolging en gevangenissen overal. Hij werd 
‘bovenmatig veel’ geslagen en bevond zich regelmatig in doodsgevaren. Deze 
dingen waren niet het deel van de valse apostelen in Korinthe en deze zijn ook 
niet het deel van de rijke, zichzelf dienende welvaartspredikers van vandaag 
de dag. 
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Vers 24

Van de Joden heb ik vijfmaal veertig slagen min één ontvangen, 

De misleiders pronkten met hun Joodse afkomst, maar Paulus had juist van 
hen het meest te lijden gehad. Vijfmaal de ‘veertig min één slagen’ had hij 
moeten verdragen. De Joden hielden het voor de zekerheid bij negenendertig 
zodat ze in ieder geval de wet niet overtraden door er per ongeluk één teveel 
te geven.

En als de schuldige tot stokslagen is veroordeeld, moet het zó zijn dat de rechter 
hem op de grond laat leggen en hem voor zijn ogen de slagen laat geven die 
in aantal overeenkomen met zijn onrechtvaardige daad. Veertig slagen mag hij 
hem laten geven; hij mag er niets aan toevoegen, omdat uw broeder anders, als 
hij hem boven deze nog meer slagen zou laten geven, voor uw ogen verachtelijk 
zou worden. Dt25:2-3

Vers 25

driemaal ben ik met roeden geslagen, eenmaal ben ik gestenigd, driemaal 
heb ik schipbreuk geleden, een nacht en dag heb ik in volle zee doorgebracht. 

Driemaal is Paulus gegeseld, waardoor zijn rug werd opengereten. We lezen in 
Hd14:19 dat hij zelfs een keer is gestenigd. Daar kon hij direct weer van opstaan 
en verdergaan, wat zou kunnen betekenen dat de Heer hem daaruit wonderlijk 
heeft bevrijd door hem uit de dood op te wekken. Helemaal zeker is dit echter 
niet. In ieder geval was hij wel wonderlijk hersteld van zijn verwondingen. Ook 
leed Paulus driemaal schipbreuk waarbij hij in één geval zelfs een etmaal lang 
in volle zee heeft doorgebracht. Zowel op land als op zee was hij in gevaar en 
dat allemaal vanwege zijn liefde voor Christus die Hij predikte. 

Vers 26

Dikwijls op reis, in gevaren van rivieren, in gevaren van rovers, in gevaren 
door volksgenoten, in gevaren door de volken, in gevaren in de stad, in 
gevaren in de woestijn, in gevaren op zee, in gevaren onder valse broeders; 
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Vaak was Paulus op reis om Christus te prediken. Hij stak rivieren over met 
gevaar voor eigen leven, was in gevaar vanwege rovers, volksgenoten, 
heidenen, in de stad, buiten de stad, overal. In de gemeente was er ook al geen 
rust. Er waren daar namelijk valse broeders die het op hem gemunt hadden. 

Vers 27

in arbeid en moeite, in waken dikwijls, in honger en dorst, in vasten dikwijls, 
in koude en naaktheid; 

Paulus werkte heel hard en kende veel moeite hierin. Het was een constante 
strijd, terwijl de valse apostelen en de vele dwaalleraars vandaag dit helemaal 
niet kennen. Paulus had weinig nachtrust, kende honger en dorst en vastte 
regelmatig. Hij had het vaak koud omdat het ontbrak aan voldoende kleding, 
‘naaktheid’. Is het niet schrijnend dat de valse leraars zichzelf voorzien van 
precies het tegenovergestelde?

Vers 28

behalve wat van buiten komt, overvalt mij dagelijks de bezorgdheid over al 
de gemeenten. 

Nu zijn dit allemaal gevaren die ‘van buiten’ op de apostel afkwamen, maar 
dit was nog niet eens het ergste. Innerlijk leed Paulus aan de vele zorgen 
over de gemeenten die overal werden beïnvloed door verkeerde leer, vooral 
het Judaïsme, het weer invoeren van wettische beginsels. Deze bezorgdheid 
overviel de apostel dagelijks. Maar de bedrieglijke arbeiders kennen deze 
zorgen helemaal niet. Geen wonder ook, want het gaat hen niet om de eer van 
Christus maar om die van henzelf. 

Vers 29

Wie is zwak, en ik ben niet zwak? Wie vindt aanleiding tot vallen, en ik brand 
niet?  
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Na deze indrukwekkende opsomming besluit Paulus met de vraag wie er 
nu echt zwak is. Hij stelde niet veel voor naar de mens gesproken. Anderen 
zouden wellicht allang hebben opgegeven, zouden al zijn ‘gevallen’, maar 
Paulus ‘brandde’ voor Christus. Zijn liefde voor Hem zorgde ervoor dat hij het 
volhield. 

Vers 30

Moet er geroemd worden, dan zal ik roemen in wat mijn zwakheid betreft.

Tegenover het roemen in zichzelf en hun geweldige prestaties van de valse 
apostelen stelt Paulus zijn zwakheid er tegenover. Dat was zijn roem. Hij kon 
zeggen met Johannes de doper:

Hij moet meer, maar ik minder worden. Jh3:30

Paulus sprak niet over zijn gaven van genezing, zijn uitdrijven van boze 
machten, zijn bijzondere ontmoetingen met de Heer. Hij roemde in zaken 
waarin anderen zichzelf ook herkennen, hetzij in mindere mate misschien. 
Zo konden de gelovigen zich met hem identificeren in plaats van dat hij zich 
boven hen stelde door te roemen in buitengewone ervaringen. 

Vers 31

De God en Vader van de Heer Jezus, Hij die gezegend is tot in eeuwigheid, 
weet dat ik niet lieg. 

Alle eer en aandacht werd door Paulus altijd gevestigd op de God en Vader 
van de Heer Jezus (zie ook 2Ko1:3; Ef1:3). Hij is gezegend, of ‘geloofd’ tot in 
eeuwigheid. Zijn genade zorgt ervoor dat wij ons bewaren voor eigendunk en 
opschepperij. Hij weet dat Paulus niet liegt en dat getuigenis komt tot ons via 
de Schrift die door de Heilige Geest is geïnspireerd. Zo geeft de drie-ene God 
getuigenis van de waarheid van een ware herder van de kudde, waar Paulus 
een voorbeeld van is.
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Vers 32

In Damaskus bewaakte de stadhouder van koning Aretas de stad van de 
Damascenen om mij te vangen; 

Er schiet hem nog iets te binnen. Hij noemt zijn gevangenschap in Damaskus. 
We lezen erover in Hd9:23-25:

Toen er nu vele dagen verlopen waren, beraadslaagden de Joden samen om hem 
te doden. Hun aanslag werd Saulus echter bekend. En ook bewaakten zij dag en 
nacht de poorten om hem te kunnen doden. Zijn discipelen echter namen hem 
‘s nachts mee en lieten hem door de muur in een mand naar beneden zakken.

Vers 33

en door een venster werd ik in een mand door de muur neergelaten en 
ontkwam aan zijn handen.

Geen machtig en indrukwekkend getuigenis van engelen die hem bevrijdden 
en de ogen van de bewakers blind maakte voor hem, of zijn getuigenis uit Hd16 
van de aardbeving, maar een nuchter en vernederend verhaal van Paulus die in 
een mand over de muur naar beneden werd neergelaten om zo te ontsnappen. 
Vele charismatische leringen worden in de gedachten van mensen geplant via 
indrukwekkende ‘getuigenissen’ van de leraars en predikers. Hierdoor maken 
ze veel indruk en denkt men dat hun leer wel waar moet wezen aangezien 
God aan hun kant staat getuige hun verhalen. Bedenk dan dat Paulus zo nooit 
onderwees, maar juist zijn eigen zwakheid als uitgangspunt had. Hij had 
Christus als zijn doel. Daarom bracht hij zondaren tot Hem, fundeerde hij de 
gelovigen in Hem en beschermde hen tegen valse leraars die Christus weg 
wilden nemen bij de gelovigen. Laten we zijn voorbeeld volgen en het tot ons 
doel maken dat Christus door het geloof in onze harten woont. Dan zullen we 
ongelovigen tot Hem brengen, gelovigen in Hem opbouwen en beschermen 
tegen dwaalleer. Dan zal dit ook moeiten en tegenstand opleveren, maar dan 
zien we, net als Paulus, vooruit naar de dag van de bruiloft van het Lam, waar 
ieder lof zal ontvangen van God (1Ko4:5) en de rechtvaardige daden van de 
heiligen tot eer van Christus zullen zijn (Op19:8).
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Vragen over 2 Korinthiërs 12:1-10

1. Hoe weten we dat met ‘een mens in Christus’ Paulus zelf wordt bedoeld? 
Vs2

2. Wat is de derde hemel? Zie vs2

3. Wat leren we van vs4 als het gaat over hen die boeken schrijven over hoe 
het in de hemel is?

4. In vs5 lijkt het over twee verschillende mensen te gaan. Is dit zo?

5. Wat was de ‘doorn voor het vlees’, zie vs7?



187

2 Korinthiërs 12:1-10

Vandaag zijn er veel problemen in gemeenten. Velen verlaten hun eigen 
kring en zijn op zoek naar een gemeente waar het woord van God nageleefd 
wordt. Eén van de grootste oorzaken van deze situatie is dat men de leer van 
Paulus heeft losgelaten. Zijn onderwijs bevat de handvatten om een gezonde 
gemeente te zijn. De vraag is of dit vandaag nog wel mogelijk is met alle 
scheuringen, verdeeldheid en verwarring die er heerst. Meer hierover in mijn 
boek ‘Trouw tot het einde’. De hoofdzaken van het onderwijs van Paulus zijn:

1. God heeft de oude mens, het menselijke nageslacht van Adam, op het 
kruis veroordeeld vanwege hun verdorven hart (zie Rm5-6).

2. God heeft in zijn Zoon een nieuwe mens geschapen, waarvan Christus het 
Hoofd is (2Ko5:17; Ef4:24). 

3. Alles wat behoort bij de oude mens en diens leefwereld, de ‘elementen 
van de wereld’ zijn op het kruis waardeloos bevonden (Ko2:20; 3:3).

4. De gemeente, de gelovigen die behoren tot de nieuwe schepping, hebben 
nu in Christus alles wat ze nodig hebben tot een geestelijke dienst aan 
God (Ef2:18).

5. Het kruis heeft definitieve scheiding gemaakt tussen hen en het vlees, de 
prestaties van de mens (Fp3:3).

6. De gelovigen groeien nu op naar Christus, door Hem te kennen (Ef4:16).

De tegenstander heeft echter ‘dolik’ tussen de ‘tarwe’ gezaaid (Mt13:25). 
Valse broeders zijn de gemeente binnengeslopen (Jd:4) en brengen leringen 
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die de gelovigen van Paulus’ onderwijs aftrekken (Hd20:29-30). Hierdoor is 
het christendom geworden tot een systeem van wetten en aardse godsdienst 
met menselijke instellingen waardoor de gelovigen grotendeels het zicht op 
Christus zijn verloren. Paulus heeft in het vorige hoofdstuk laten zien dat hij dé 
betrouwbare dienstknecht van God was, aangezien hij niet roemde in zichzelf, 
maar in zijn zwakheden. In het volgende hoofdstuk vergelijkt hij zichzelf niet 
meer met de valse broeders, maar met de andere apostelen. 

Vers 1

Er moet geroemd worden; het is wel niet nuttig voor mij, maar ik zal komen 
tot gezichten en openbaringen van de Heer.

Het is noodzakelijk dat men wist dat Paulus’ onderwijs 100% gezaghebbend 
is. Vandaag zouden veel problemen opgelost worden als men eenvoudig zou 
gehoorzamen aan wat hij schrijft over de orde van God in diens huis (1Tm3:15). 
Het is niet nuttig voor hemzelf, geestelijk gezien, want over onszelf praten in 
dienst voor de Heer is eigenlijk nutteloos. Toch zal Paulus wel moeten gezien de 
gevaren in Korinthe en ook vandaag. Hij zal daarom gaan spreken over iets wat 
niet behoort tot het christelijke leven, maar dat enkel en alleen voor hem was 
weggelegd: gezichten, visioenen (Hd9:12; 16:9; 18:9) en directe ontmoetingen 
met de Heer die aan Paulus openbaringen heeft gegeven (Ef3:3). De vleselijke 
christen zou over zo’n ervaring hebben gesproken, waar hij ook kwam. Vandaag 
zou er waarschijnlijk een boek over geschreven zijn. Er was zelfs iets gebeurd 
dat alleen Paulus gegeven was.

Vers 2

Ik weet van een mens in Christus, veertien jaren geleden, (of het was in het 
lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het) zo 
iemand, die werd opgenomen tot in de derde hemel. 

Hij spreekt nu over iets dat enorm bijzonder is. Er zijn vandaag mensen die 
ook beweren in de hemel te zijn geweest, maar het was alleen weggelegd 
voor deze apostel, en met een reden. Zij schrijven er boeken over, Paulus niet. 
Paulus is een geestelijk mens. Hij heeft deze unieke ervaring veertien jaar voor 
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zich gehouden en spreekt ook hier niet over zichzelf, maar over ‘een mens in 
Christus’. Vanuit vs7 weten we dat hij het hier over zichzelf heeft. Paulus wist 
dat zijn eigen gerechtigheid niets voorstelden in het licht van Christus, maar 
dat ‘in Christus’ alle zegeningen van God waren opgeslagen.

en in Hem bevonden word, niet in het bezit van mijn gerechtigheid die uit de wet 
is, maar van die welke door het geloof in Christus is, de gerechtigheid die uit God 
is, gegrond op het geloof; Fp3:9

Paulus weet niet mee of het nu echt in het lichaam was of dat hij een visioen had 
‘buiten het lichaam’, God weet het. Paulus werd, nadat hij werd neergelaten 
in een mand (11:33), opgenomen tot in de derde hemel. Beiden hoort bij deze 
apostel. De eerste hemel is de lucht die wij zien, de tweede is de sterrenhemel 
en de derde de hemel waar de troon van God is (zie Jb1:6;2:1). 

Vers 3

En ik weet van zo’n mens (of het was in het lichaam of zonder het lichaam, 
weet ik niet, God weet het) 

Paulus getuigt van deze bijzondere momenten. Hij noemt zichzelf weer niet, 
maar spreekt over ‘een mens’. Hij wilde niet opscheppen over deze dingen 
om zo een indruk te wekken dat hij geestelijker was dan in werkelijkheid. 
Zo moeten wij ook leren niet over onze eigen geestelijke ervaringen teveel 
te praten. We zouden een indruk kunnen wekken die niet strookt met onze 
werkelijke staat. Het zou trouwens goed mogelijk zijn dat dit moment van 
Paulus plaatsvond na zijn steniging (Hd14:19-20), maar zeker weten doe we 
dit niet. Hij herhaalt weer dat hij niet weet of hij nu letterlijk, fysiek in de derde 
hemel was of dat het een visioen was.

Vers 4

dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden hoorde, 
die het een mens niet geoorloofd is te spreken. 
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Paulus noemt de plek in de derde hemel ‘het paradijs’. Dit is de plaats waar alle 
ontslapen gelovigen zich bevinden tot aan de komst van de Heer. We zien dit in 
het woord van de Heer aan één van de misdadigers aan het kruis.

En Hij zei tot hem: Voorwaar, Ik zeg u: vandaag zult u met Mij in het paradijs 
zijn. Lk22:43

Deze plaats is een plaats van troost, onvoorstelbare vrede, rust en blijdschap. 
Er worden ook woorden gesproken, misschien wel door de Heer of door de 
gelovigen onderling of beide. Hoe dan ook, deze ‘hemelse’ woorden mocht 
Paulus niet doorgeven hier op de aarde. Dit laat zien dat zij die boeken schrijven 
over de hemel of er getuigenissen over geven van wat daar allemaal gezegd 
wordt, niet is naar de Schrift. 

Vers 5

Over zo iemand zal ik roemen; maar over mijzelf zal ik niet roemen, tenzij in 
mijn zwakheden. 

Paulus lijkt over iemand anders te spreken, maar hij bedoelt met ‘zo iemand’ 
een mens in Christus, zichzelf als een nieuwe schepping. Er blijft helemaal 
niets over van hemzelf als de aardse farizeeër en de aardse gelovige Paulus. Hij 
is in Christus volkomen van de oude mens afgesneden en daar roemt hij in. Zijn 
bediening bestond in het voortdurend prediken van een verheerlijkte, hemelse 
Christus en de gelovigen daar vereenzelvigd met Hem. Als hij dan nog spreekt 
over de aardse mens Paulus, dan over zijn zwakheden. Hoe meer we gaan zien 
wat de genade van God aan ons heeft gedaan toen wij nog goddelozen waren 
(zie Rm4:5), hoe meer we een afschuw krijgen van enige roem in onszelf. We 
stellen niets voor in onszelf, het is Christus die in ons leeft (Gl2:20). 

Vers 6

Want als ik zal willen roemen, zal ik niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid 
zeggen; maar ik onthoud mij ervan, opdat niemand hoger van mij denkt dan 
wat hij van mij ziet of van mij hoort. 
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Paulus had best kunnen roemen over wat hij had meegemaakt aan bijzondere 
ervaringen. Het zou ook de waarheid zijn en het zou niet eens onwijs zijn. Velen 
proberen indruk te maken door te spreken over hun geestelijke ervaringen. 
Paulus onthield zich ervan, omdat hij niet wilde dat hij het zicht op Christus 
zou belemmeren. Zodra wij onder de indruk raken van iemand vanwege diens 
geestelijke ervaringen, verliezen we het zicht op Christus. Paulus wilde niet 
dat men een hoger beeld had van hem vanwege diens ervaringen. Ze zouden 
tegen hem opkijken, maar hij wilde dat ze hem gewoon zoals hij was zouden 
kennen in wat ze van hem zagen en van hem hoorden. 

Vers 7

en opdat ik mij door de uitnemendheid van de openbaringen niet verhef, 
is mij een doorn voor het vlees gegeven, een engel van satan, om mij met 
vuisten te slaan, opdat ik mij niet verhef. 

Toch is het menselijke hart zó enorm gericht op zelfverheerlijking en 
eigenliefde dat God aan Paulus ‘een doorn voor (of ‘in’) het vlees’ heeft 
gegeven. De doorn was in zijn vlees, zijn lichaam gegeven, bedoeld om zijn 
‘vlees’, zijn eigen zondige natuur in bedwang te houden zodat hij zich niet zou 
verheffen vanwege de uitnemendheid van de openbaringen. Hij was immers 
als enige apostel in de derde hemel geweest. Deze doorn is hem ‘gegeven’ 
voor dit goede doel, dus door God en niet door satan, hoewel deze wel het 
middel was. Paulus beschrijft deze ‘doorn’ immers als een engel van satan die 
hem met vuisten sloeg. Het deed hem de afgelopen veertien jaar (en wellicht 
langer, dat vermeldt de tekst niet) behoorlijk veel pijn. Wat kan deze doorn 
zijn geweest? Er is al veel over gespeculeerd, maar naar mijn idee is het een 
oogziekte geweest of een spraakgebrek. 

En u weet dat ik u de eerste maal in lichamelijke zwakheid het evangelie heb 
verkondigd; en de verzoeking voor u in mijn lichaam hebt u niet veracht of 
verafschuwd; maar u nam mij aan als een engel van God, als Christus Jezus. 
Waarin prees u zich dan gelukkig? Want ik getuig van u dat u zo mogelijk uw 
ogen uitgerukt en mij gegeven zou hebben. Gl4:13-15, zie ook 6:11

Want de brieven, zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn persoonlijk 
optreden is zwak en zijn spreken verachtelijk. 2Ko10:10
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In ieder geval was deze ‘doorn’ een aspect aan Paulus’ optreden waardoor 
hij in de ogen van anderen verachtelijk was en hij nederig bleef. Dit was 
noodzakelijk om hem een effectief prediker te maken van het evangelie waarin 
de mens niets is. Ook wij kunnen iets dergelijks in ons leven kennen waardoor 
we gedwongen worden niets van onszelf te verwachten. 

Vers 8

Hierover heb ik de Heer driemaal gebeden dat hij van mij zou wijken; 

Paulus heeft de Heer driemaal in gebed gevraagd deze engel van de satan van 
hem weg te nemen, het belemmerde hem in zijn dienst. Dit doet denken aan 
de drie keer dat de Heer Jezus bidt dat de Vader Hem zou bewaren voor het 
lijden van het kruis (Mt26:36-46). Maar Hij bad dit vanuit zijn volmaaktheid 
en gaf zijn wil ogenblikkelijk over aan de Vader, terwijl Paulus dit bas vanuit 
zijn onvolmaaktheid. We leren hier ook uit dat Paulus bad tot de Heer Jezus 
(en ook tot de Vader, zie Ef3:14), dat zijn gebeden gericht, kort en volhardend 
waren (hoewel niet onuitputtelijk want ‘driemaal’) en dat hij nog niet het 
inzicht had welk geestelijk voordeel zijn omstandigheden hadden. Zo is het 
ook met ons. Ook wij denken dat als dit ene probleem er nu niet zou zijn, zou 
ik veel effectiever kunnen getuigen. We mogen alles bij de Heer brengen, maar 
weten niet welk doel Hij heeft, zie het volgende vers.  

Vers 9

en Hij zei tot mij: Mijn genade is u genoeg; want de kracht wordt in zwakheid 
volbracht. Heel graag zal ik dus veeleer roemen in mijn zwakheden, opdat de 
kracht van Christus op mij woont.

De Heer antwoordt dat zijn genade genoeg is voor Paulus. Christus Zelf is onze 
troost. Ieder die iets voor de Heer mag doen kent wel een bepaald probleem 
waar hij/zij vanaf wil. Maar de grote les van dit gedeelte is dat als wij zwak zijn, 
Christus’ kracht openbaar wordt. Deze kracht is niet, zoals vandaag veel wordt 
verkondigd in uiterlijke zaken zoals genezing en wonderen, maar in een leven 
dat zich ondanks alles onderwerpt aan het gezag van de Heer. Zo heeft Paulus 
door ervaring geleerd dat zijn roemen moet zijn in zijn zwakheden, zodat de 
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kracht van Christus op hem woont (lett: ‘tabernakelt’). Deze ‘kracht’ wordt 
nogmaals vaak uitgelegd als iets bijzonders, maar dit hele gedeelte laat juist 
zien dat dit het niet is. Hoe zwakker we zijn, hoe meer afhankelijkheid er van 
de Heer is en hoe meer Hij door ons heen kan doen, zowel in dienst als in 
vrucht. 

Als u in de naam van Christus smaad lijdt, bent u gelukkig, omdat de Geest van 
de heerlijkheid en kracht en Die van God op u rust. 1Pt4:14

Vers 10

Daarom heb ik een welgevallen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in 
vervolgingen en benauwdheden voor Christus; want wanneer ik zwak ben, 
dan ben ik sterk.

Paulus vat samen dat hij een welgevallen heeft in zwakheden waar hij eerder 
voor had gebeden dat ze zouden worden weggenomen. Dit woord ‘zwakheden’ 
is hetzelfde woord als wordt gebruikt voor lichamelijke ziekten in o.a. Mt8:17; 
Lk5:15; 8:2; Jh11:4; Hd28:9; 1Tm5:23. Als dan vandaag de dag iemand zegt dat 
ziekte niet in Gods plan past, is dit niet naar de Schrift. Ook in smaadheden, 
noden, vervolgingen en benauwdheden voor Christus had Paulus een 
welgevallen. Paulus wist dat als hij in al deze dingen, naar de mens gesproken 
zwak was tegenover deze zaken, dan was hij in feite, naar de Heer gesproken, 
sterk. Want Gods kracht wordt altijd volbracht in menselijke zwakheid. Dit zien 
we ook bij de Heer Jezus Zelf, die in zwakheid werd gekruisigd (zie 13:4). Hij 
moet meer worden, en wij minder (zie Jh3:30). Zijn kracht kan de moeilijkheden 
overwinnen doordat wij niet opgeven en op Hem blijven zien. 
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Vragen over 2 Korinthiërs 12:11-21

1. Waarom hadden de Korinthiërs Paulus genoodzaakt onwijs te worden? 
Zie vs11

2. Wat leert vs12 ons over hen die vandaag beweren tekenen te verrichten?

3. Wat bedoelt Paulus met vs14 als hij zegt dat ouders schatten behoren te 
verzamelen voor de kinderen?

4. Welke list bedoelt Paulus in vs16?

5. Wat kunnen we leren van vs19?
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We hebben gezien dat de leer van Paulus absoluut essentieel is voor een 
gezond geestelijk leven. Helaas wordt zijn leer, dat wat hij ‘mijn evangelie’ 
noemt (Rm2:16; 16:25; 2Tm2:8) bijna nergens meer begrepen. Hij leerde dat 
de oude mens met Christus is meegekruisigd (Rm6:6) en dat de gelovige in 
Christus een nieuwe schepping is (2Ko5:17). Door alle bronnen te zoeken in 
Christus, die als Hoofd aan de gemeente is gegeven (Ef1:22), wordt er niets 
van de oude mens zichtbaar op aarde. Helaas wordt deze nu juist wel gezien 
vandaag, doordat mannen verdraaide dingen spreken, menselijke leringen 
uitdragen en zo de gelovigen van Christus aftrekken en hen laat bezig zijn met 
zichzelf. Dit gebeurde in Korinthe via wettische, Joodse beginselen. Paulus 
wil hen als een ware herder hiervoor bewaren en daarvoor gebruikt hij een 
uiterst gewaagd middel, namelijk door de aandacht op zichzelf te richten. Dit 
is eigenlijk ‘onwijs’, maar door zichzelf als model te plaatsen voor de aandacht 
van de lezers, hoopte hij dat men zou inzien dat deze valse apostelen een 
verkeerde en uiterst schadelijke leer brachten. Paulus’ eigen zwakheid toont 
ons hoe God het leven van Christus in ons wil laten groeien. Dit is een groot 
contrast met de nadruk die ook hedendaagse predikers leggen op uiterlijke 
kracht.

Vers 11

Ik ben onwijs geworden; u hebt mij genoodzaakt; want ik behoorde door u 
aanbevolen te worden; want ik heb in niets bij de uitnemendste apostelen 
achtergestaan, ook al ben ik niets. 
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Nadat Paulus over zijn lijden en buitengewone ervaringen heeft gesproken, 
besluit hij met: ‘Ik ben onwijs geworden’. De ‘wijze’ Korinthiërs die in 
werkelijkheid onwijs waren omdat zij de ‘wijze’ Paulus niet hadden verdedigd 
tegenover de valse apostelen, hadden hem genoodzaakt ‘onwijs’ te worden 
door over zichzelf te moeten spreken. In zichzelf is Paulus niets, wat ook voor 
ons geldt. Als het gaat om het opbouwen van elkaar, gaat het niet om onze 
eigen persoon, maar om Christus. Als apostel had Paulus in niets achtergestaan 
bij de meest uitnemende apostelen, want allen verkondigden ze Christus. 
Paulus was de genade bewezen om in de derde hemel te zijn geweest en 
buitengewone openbaringen van de Heer te hebben ontvangen. 

Vers 12

De tekenen van de apostel zijn onder u met alle volharding verricht, door 
tekenen, wonderen en krachten. 

Niet alleen waren de Korinthiërs tot geloof gekomen via het woord van de 
apostel Paulus, ook de tekenen, wonderen en krachten die behoren bij een 
apostel waren door hem onder hen verricht met alle volharding. Er wordt 
vandaag door sommigen geleerd dat iedere gelovige deze tekenen, wonderen 
en krachten zou moeten kunnen verrichten op grond van Mk16:17-18:

Hen nu die geloven, zullen deze tekenen volgen: in mijn naam zullen zij demonen 
uitdrijven, in nieuwe talen zullen zij spreken, en met hun handen zullen zij 
slangen opnemen, en als zij iets dodelijks drinken, zal het hun geenszins schaden; 
op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen beter worden.

Paulus maakt in 1Ko12:29-30 al duidelijk dat niet allen deze krachten 
vertonen. Hier laat hij zien dat zij toebehoorden aan de apostelen en niet aan 
alle gelovigen of een deel ervan. De Bijbel leert niet in dogmatische zin dat 
tekenen en wonderen, zoals ze in de begintijd voorkwamen, zijn afgelopen, 
maar laat zien in het verloop van het boek Handelingen dat dit wel het geval 
was. Toen het woord van God betreffende de Christus aan Gods rechterhand 
was verbreid, was het niet meer nodig tekenen en wonderen als begeleiding 
van dit woord te vertonen (zie Hb2:4). Van oudesporen.nl is dit citaat:

Gods Woord is voldoende om ons op te bouwen in het geloof. Het bevat alles 
wat nodig is om ons toe te rusten voor de dienst aan God. Dit is het blijvende 
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fundament van de christen, tegenover het misleidende optreden van boze 
mensen en bedriegers in de eindtijd (Mt24:24; 2Ts2:9-10; 2Tm3:13).  

God is uiteraard ook vandaag in staat tekenen en wonderen te verrichten via 
gelovigen. Maar dit zal niet meer gebeuren op dezelfde schaal als destijds. Er 
zijn vandaag geen apostelen meer en het woord is bijna overal gebracht. 

Vers 13

Want wat is er, waarin u achtergesteld bent bij de overige gemeenten, dan 
alleen hierin dat ikzelf u niet tot last ben geweest? Vergeeft mij dit onrecht! 

Paulus’ hart ging uit naar alle gemeenten, want het was het hart van Christus 
in hem die de gemeente liefheeft (Ef5:25,29). Hierin waren de Korinthiërs niet 
achter gesteld. Hij was hen niet tot last geweest door van hen vergoedingen 
aan te nemen, wat hij wel bij andere gemeenten toestond. Dit ‘onrecht’ 
moesten ze hem dan maar vergeven, zegt hij ironisch. Uit alles bleek dat hij 
een grote liefde voor hen had. Des te merkwaardiger is het dus dat zij de 
leugens over hem geloofden en zich tegen hem begonnen te verzetten. Paulus 
heeft veel geleden om ook ons de waarheid van het evangelie mee te delen via 
zijn brieven. Toch keren ook vandaag vele gemeenten zich af van zijn onderwijs 
door leringen binnen te halen die in strijd zijn met wat hij in zijn brieven schrijft.  

Vers 14

Zie, ik sta gereed deze derde keer naar u toe te komen, en ik zal u niet tot 
last zijn, want ik zoek niet het uwe, maar u. Want niet de kinderen behoren 
schatten te verzamelen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen. 

Hij stond gereed om voor de derde keer (de twee keer ging niet door, zie 1:23) 
tot hen te komen. Ook ditmaal zal hij hen niet tot last zijn door geld aan te 
nemen (wat de valse apostelen waarschijnlijk wel deden). Paulus zocht niet 
dat wat van hen was, namelijk geld, maar henzelf. Als een echte ‘vader’ in 
het geloof zocht hij niet de (aardse) schatten van zijn kinderen, maar wilde hij 
geestelijke schatten aan hen kwijt. Dit zijn de rijkdommen van Christus.
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Mij, de allergeringste van alle heiligen, is deze genade gegeven om de 
onnaspeurlijke rijkdom van Christus onder de volken te verkondigen, en voor 
allen in het licht te stellen wat het rentmeesterschap is van de verborgenheid die 
van alle eeuwen verborgen was in God, die alle dingen geschapen heeft; Ef3:8-9

Vers 15

En ik zal heel graag alles ten koste leggen en voor uw zielen ten koste gelegd 
worden, al zou ik ook minder geliefd worden, naarmate ik u overvloediger 
liefheb. 

Paulus’ liefde voor hen gaat zó ver dat het hem niet uitmaakt als het hem 
persoonlijk zou schaden. Hij wil dat allemaal ten koste leggen voor hun zielen. 
Dat zij weer in de gezonde leer zouden gaan wandelen en ‘de Heer waardig’ 
(Ko1:10) was zijn grote verlangen en enige doel. Dat hij door alle laster minder 
geliefd zou worden, maakte zijn eigen liefde niet minder voor hen, maar juist 
overvloediger. Dit is het leven van Christus in Paulus, waar wij veel van kunnen 
leren. Ook als de ander ons iets aandoet, zouden wij hem meer moeten 
liefhebben. Dit kunnen wij alleen als wij volkomen afhankelijk zijn van de Heer 
Jezus in alles. 

Vers 16

Maar het zij zo, ik heb u niet bezwaard; maar omdat ik ’sluw’ ben, heb ik u 
met list gevangen. 

Mochten de Korinthiërs nog steeds zijn liefde niet accepteren? Het zij zo, 
hij heeft hen in niets bezwaard. Men kan wel denken dat hij hen met list in 
sluwheid gevangen heeft, maar hij had nooit zijn eigen belangen gezocht in 
het zoeken van hun zegen in Christus. Dat hij met dit doel voor ogen anderen 
had gestuurd, wilde niet zeggen dat dezen het financiële belang van Paulus 
uitdroegen. 
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Vers 17

Heb ik soms mijn voordeel van u gezocht door iemand van hen die ik naar u 
toe gezonden heb? 

Paulus had weliswaar iemand naar hen toe gezonden, maar was dit om zijn 
eigen voordeel hiermee te doen? 

Vers 18

Ik heb Titus aangespoord en de broeder met hem gezonden. Heeft Titus soms 
zijn voordeel van u gezocht? Hebben wij niet in dezelfde geest gewandeld, 
niet in dezelfde voetstappen?

Titus en ‘de broeder’ waren door Paulus naar hen toegezonden met het 
doel hun situatie te bekijken en te zien of zij zich geestelijk hadden hersteld 
n.a.v. de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs. Was deze Titus iemand 
die zijn eigen voordeel zocht? Immers nee? Ze moesten toch erkennen dat hij 
in precies dezelfde gezindheid onder hen had geleefd. Zo zien we dat iedere 
dienstknecht van de Heer niet alleen hetzelfde evangelie meedeelt, maar ook 
dezelfde gezindheid heeft, namelijk die van Christus (Fp2:5). Ze wandeleden 
in zijn voetstappen (1Pt2:21). Vergeleken met de valse apostelen, die op hun 
eigen voordeel uit waren, waren Titus en Paulus van een hele andere orde. 

Vers 19

Reeds lang meent u dat wij ons bij u verdedigen. Wij spreken tegenover God 
in Christus, en alles, geliefden, tot uw opbouwing. 

De valse leraars hadden Paulus in een kwaad daglicht gesteld. Zo dachten de 
Korinthiërs dat hij erop uit was zichzelf te verdedigen. Maar het ging Paulus niet 
om zichzelf. Hij sprak vanuit de tegenwoordigheid van God in Christus, met een 
rein geweten. Alles wat hij tegen hen sprak over zichzelf, was niet bedoeld om 
er zelf beter uit te komen, maar het was tot opbouwing van henzelf. Zij waren 
‘geliefden’ en de liefde zoekt niet haar eigen belang (1Ko13:5). 
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Vers 20

Want ik vrees dat, als ik kom, ik u niet zo vind als ik wens en ik door u zo 
gevonden word als u niet wenst; dat er twist, jaloersheid, toorn, partijzucht, 
kwaadsprekerijen, lasteringen, verwaandheden, verwarringen zijn; 

Ondanks de aanwezigheid van zogenaamde ‘apostelen’ was de morele 
toestand van sommige Korinthiërs beneden alle peil. Paulus wist dat er onder 
hen twist, jaloersheid, toorn, partijzicht, kwaadsprekerijen, lasteringen, 
verwaandheden en verwarringen zijn. Zonden die mensen uit elkaar drijven. 
Zien we vandaag niet precies hetzelfde? Daar waar de leer van Paulus is 
vervangen door vlotte, charismatische sprekers is het morele leven van de 
gemeente drastisch verslechterd. Men heeft het zelf niet eens meer door! Als 
de situatie in Korinthe zo ernstig is, zal hij door hen worden gevonden als ze 
niet wensen bij zijn komst, namelijk als vermanende en opvoedende vader, 
want de liefde: 

verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verblijdt zich met de waarheid; 
1Ko13:6

Vers 21

dat, als ik weerkom, mijn God mij wat u betreft zal vernederen en ik zal 
treuren over velen van hen die vroeger hebben gezondigd en nog geen 
berouw hebben over de onreinheid, hoererij en losbandigheid die zij hebben 
bedreven.

Het effect van gezond onderwijs is altijd een gezond geestelijk leven. Wat een 
vernedering zou het voor Paulus zijn als hij bij zijn komst sommige Korinthiërs 
zou aantreffen in dezelfde onreinheid, hoererij en losbandigheid als van voor 
hun bekering. Er was geen enkel berouw over. Dit terwijl Paulus hen bij de Heer 
had gebracht. Dit was het gevolg van hun luisteren naar verkeerde personen. 
Het zou een diep treuren bij Paulus teweegbrengen. Hij was hun ‘vader’, 
maar ze hebben zich laten opvoeden door andere, niet bevoegde ‘apostelen’. 
Vandaag zien we precies hetzelfde. Hoeveel onreinheid en hoererij is er niet 
onder gelovigen die zijn afgeweken van de gezonde leer door te luisteren naar 
populaire sprekers die de nadruk leggen op uiterlijkheden, wetten, regels, 
genezingen, ervaringen, visioenen etc.? 
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Vragen over 2 Korinthiërs 13

1. Over welke zaak heeft Paulus het in vs1?

2. Wat betekent het dat Paulus sommigen ‘niet zal sparen’? zie vs2

3. Wat betekent het dat wij met Hem zullen leven door zijn kracht? Zie vs4. 
Bedoelt Paulus hiermee dit huidige leven of straks nadat Hij ons heeft 
opgenomen?

4. Betekent vs5 dat ze moesten kijken of ze überhaupt wel wedergeboren 
waren?

5. Wat is ‘uw volmaking’? zie vs9
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We zijn aan het einde van deze zeer belangrijke brief gekomen. Paulus, 
de apostel die spreekt namens de verhoogde Heer, heeft met de liefde van 
Christus in zijn hart, deze brief geschreven om de gelovigen in Korinthe en 
Achaje terug te brengen naar zijn onderwijs. Voor een gezonde kennis van 
het Nieuwe Testament en het belang van deze brief is het noodzakelijk om te 
begrijpen wat de leer van Paulus, zijn evangelie, precies inhoudt. Hij heeft ten 
volle de leer van de gevolgen van Christus’ werk op het kruis geopenbaard als 
geen andere apostel. Kort samengevat leert Paulus de totale verdorvenheid 
van ieder mens, Jood en heiden en de volstrekte onmogelijkheid om voor God 
door werken gerechtvaardigd te worden. Christus’ offer op het kruis heeft het 
Gods heilige natuur mogelijk gemaakt de mens met Zichzelf te verzoenen. 
Ieder die gelooft wordt gerechtvaardigd vanuit vrije genade, niet door iets wat 
in de mens is. Door de verzoening op het kruis kan Gods liefde tot alle mensen 
gaan in het aanbod van zijn genade. Ieder die gelooft wordt een nieuwe 
schepping in Christus en is van iedere connectie met Adam, de oude mens, 
vrijgemaakt doordat hij is verenigd in de dood en opstanding van Christus. 
Alle gelovigen vormen zo het lichaam van Christus en kunnen alleen groeien 
als ze zich richten op het Hoofd. God de Heilige Geest woont in hen om dit te 
bewerken. Iedere leer die de gelovigen hiervan af trekt is misleiding en dat is 
waarom Paulus deze brief heeft geschreven zoals we hebben gezien. 

Vers 1

Dit is de derde keer dat ik naar u toe kom: in de mond van twee of drie 
getuigen zal elke zaak vaststaan. 
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Paulus staat gereed voor de derde keer naar hen toe te komen (zie 12:14a), zijn 
tweede bezoek had hij immers geannuleerd (2:1-2). Zo is het met ons ook vaak. 
De eerste keer leren we dat Christus onze Verlosser is zoals ook de Korinthiërs 
dit evangelie hebben ontvangen. De tweede keer komt de vermaning om niet 
als kinderen in het geloof te leven (1Ko3:1-3). De derde keer is om ons op te 
bouwen en een tweede genade te ontvangen (1:15) om dieper te wortelen in 
Christus. Paulus had vreugde om de goede reactie van de gemeente op zijn 
eerste brief (zie hoofdstuk 2). Hoewel de vreugde om hun houding als geheel 
er was, wist Paulus ook dat er een hoop mis is bij sommigen in de gemeente 
(12:20-21), maar gaat niet op geruchten af. Hij zal op de bewijzen afgaan 
die door twee of drie getuigen worden bevestigd, zoals ook de Schrift zegt 
(Dt19:15). Zo horen ook wij alleen als een zaak vaststaat door twee of drie 
getuigen, de tucht toe te passen op een Bijbelse manier. 

Vers 2

Ik heb het van tevoren gezegd, en zeg van tevoren, als de tweede keer 
aanwezig en nu afwezig, tot hen die vroeger gezondigd hebben en tot al de 
overigen, dat ik als ik weerkom, hen niet zal sparen. 

Paulus is van te voren duidelijk geweest dat hij degenen die zondigen niet 
zal sparen als hij voor de twee keer aanwezig zal zijn in hun midden. Wij zijn 
verantwoordelijk voor elkaars gedrag als leden van het lichaam van Christus. 
Vandaag horen we: ‘Je mag er zijn’ en: ‘Kom zoals je bent’, terwijl de zonde 
niet wordt aangepakt. Dit is niet naar het evangelie van Paulus. Hij zegt tegen 
deze gemeente:

Weet u niet, dat onrechtvaardigen Gods koninkrijk niet zullen beërven? 10 
Dwaalt niet! Geen hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, 
zij die bij mannen liggen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars of rovers 
zullen Gods koninkrijk beërven. 1Ko6:9-10

Vers 3

U zoekt immers een bewijs dat Christus in mij spreekt (die jegens u niet zwak 
is, maar sterk is onder u; 
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De valse apostelen wilden Paulus buiten spel zetten. Ze beweerden dat 
Christus onmogelijk kon spreken in zo’n zwak en nietszeggend mannetje. 
Paulus zegt tegen de Korinthiërs die een bewijs zoeken dat Christus in hem 
spreekt dat ze maar eens bij zichzelf te rade moeten gaan (vs5). Vers 3b en vers 
4 zijn een tussenzin waarin Paulus ingaat op Christus die niet zwak is jegens de 
Korinthiërs. Hij is immers verhoogd en boven alle macht en majesteit verheven 
(Ef1:22) en heeft hen volkomen veranderd. Hij is ‘sterk’ onder de Korinthiërs 
via een zwak vat en dat is Paulus. Zijn prediking heeft hen tot bekering geleid, 
want er staat dat ‘velen van de Korinthiërs die hem (Paulus, DJ) hoorden, 
geloofden en werden gedoopt’ (Hd18:8).

Vers 4

Hij is immers in zwakheid gekruisigd, maar leeft door Gods kracht; en wij zijn 
immers zwak in Hem, maar zullen met Hem leven door Gods kracht jegens u); 

Ze lieten zich dopen tot zijn dood (Rm6:3) waarmee ze aangaven te geloven in 
de gekruisigde Heer. Hij is in zwakheid gekruisigd. Deze totale zwakke Mens op 
een houten kruis is Gods kracht tot behoudenis geworden. 

maar wij prediken Christus, de Gekruisigde, voor Joden een aanleiding tot vallen 
en voor volken een dwaasheid, maar voor de geroepenen zelf, zowel Joden als 
Grieken, Christus, de kracht van God en de wijsheid van God; 1Ko1:23-24

Hij die werd gekruisigd in zwakheid leeft nu door Gods kracht die Hem heeft 
opgewekt en heeft verhoogd. Paulus’ omstandigheden waren voor het oog 
zwak, verbonden met een verworpen Heer hier in deze wereld. De gelovigen 
zijn zwak in Hem hier in hun vernederde lichamen op aarde, maar zullen met 
Hem leven door diezelfde kracht die aan gelovigen is toebedeeld (Ef1:19).

Vers 5

onderzoekt dan uzelf of u in het geloof bent; beproeft uzelf. Of erkent u van 
uzelf niet, dat Jezus Christus in u is? Zo niet, dan bent u verwerpelijk. 

Paulus roept de Korinthiërs op zichzelf te onderzoeken. Dit betekent niet dat 
we in onszelf moeten gaan zoeken naar bewijzen voor een echt geloof, of we 
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wel of niet geloven. Paulus bedoelt te zeggen dat als de Korinthiërs zouden 
beproeven op welke wijze zij tot het geloof waren gekomen, ze hadden ontdekt 
dat het door de prediking van Paulus was. Dus is Christus in hem aan het werk 
geweest. Ons geloof hangt niet af van gevoel of ervaring, maar is gebaseerd op 
de feiten van Gods woord die ons zijn verkondigd door een ander. Als Christus 
niet ion ons is door de Heilige Geest, zijn we verwerpelijk. 

Maar u bent niet in het vlees maar in de Geest, als inderdaad Gods Geest in u 
woont; maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet 
toe. Rm8:9

Vers 6

Maar ik hoop dat u zult inzien, dat wij niet verwerpelijk zijn. 

Paulus en zijn medewerkers brachten Christus en Die gekruisigd. Hierdoor 
waren de Korinthiërs gefundeerd in hun behoudenis. Hoewel Paulus zwak 
was in zichzelf, waren zij niet verwerpelijk en hij hoopte dat ze dit zouden 
gaan inzien zodat ze ook voor hun hele geestelijke leven op het onderwijs van 
Paulus zouden gaan bouwen. 

Vers 7

Wij bidden echter tot God dat u niets kwaads doet, niet opdat wij beproefd 
blijken, maar opdat u het goede doet en wij als het ware verwerpelijk zijn. 

Paulus was een man van gebed, wat in bijna ieder brief wel blijkt. Hier bidt hij 
dat de Korinthiërs bewaart zullen blijven voor het doen van kwaad, want dat 
zou de naam van Christus schade berokkenen. Hij bidt dit niet zodat hij en zijn 
medewerkers er de eer van zouden krijgen en dus zouden blijken ‘beproefd’ 
te zijn, maar opdat zij het goed zouden doen, de geboden van Christus zouden 
gaan onderhouden. Zo zouden zij volkomen op Hem gericht zijn en zouden 
Paulus en zijn medewerkers als het ware verwerpelijk zijn. Hij cijfert zich 
volkomen weg ten behoeve van hen. Wij kunnen ons alleen maar van het 
kwaad onthouden als we gevuld zijn met het goede, dat is Christus (zie ook 
Rm12:9).
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Vers 8

Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar wel voor de waarheid. 

Paulus had de waarheid aan hen verkondigd en wilde dit blijven doen via zijn 
brieven. Hij was niet tegen de waarheid, maar ervoor. Alleen de waarheid 
maakt vrij.

Jezus dan zei tot de Joden die in Hem geloofden: Als u in mijn woord blijft, bent 
u waarlijk mijn discipelen; en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u 
vrijmaken. Jh8:31-31

Het kennen van de waarheid maakt werkelijk vrij van zonde, dood, de wereld, 
de wet, angst en schaamte. De waarheid is in het woord van Christus. Als we 
Hem steeds beter leren kennen leren we de vrijheid steeds beter kennen. We 
zijn voor God al volkomen vrij, maar in onze ervaring is dit door het geloof in 
de waarheid. 

Vers 9

Want wij verblijden ons, wanneer wij zwak zijn en u sterk bent. En wij bidden 
ook hierom: uw volmaking.

Alles heeft Paulus als een ware herder ervoor over dat zijn ‘kinderen’ in de 
waarheid wandelen, net zoals Johannes.

Ik heb geen grotere blijdschap dan deze, dat ik hoor dat mijn kinderen in de 
waarheid wandelen. 3Jh:4

Als hij voor hun ‘sterkte’ in Christus zwak moest zijn, dan was dit alleen maar 
blijdschap voor hem. Zij baden ook om hun volmaking, wat hij ook noemt in 
Ko1:28:

Hem verkondigen wij, terwijl wij iedere mens terechtwijzen en iedere mens leren 
in alle wijsheid, om iedere mens volmaakt te stellen in Christus.

‘Volmaking’ betekent het volwassen zijn in Christus. Dan heeft iemand niets 
anders nodig dan Christus die in zo iemand zichtbaar wordt. Dit is wat Johannes 
de ‘vaders’ noemt in zijn brief (1Jh2:13-14). Het resulteert ook in een ‘vast 
aaneengesloten’ (1Ko1:10) zijn, één van denken en van liefde. Dit was hard 
nodig voor de Korinthiërs die verdeeld waren (zie 1Ko1:11v.). 
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Vers 10

Daarom schrijf ik u dit in mijn afwezigheid, opdat ik in mijn aanwezigheid niet 
streng hoef te handelen, volgens het gezag dat de Heer mij heeft gegeven om 
op te bouwen en niet om af te breken. 

Paulus schreef hen terwijl hij afwezig was naar het lichaam om hen tot 
volmaaktheid te brengen. Dit is het doel van de Bijbel voor ons leven, dat 
we volwassen zijn in het geloof, op Christus alleen zien en elkaar liefhebben. 
Paulus had het gezag streng op te treden als hij bij hen zou aankomen, maar 
wilde liever opbouwen en niet afbreken. 

Vers 11

Overigens, broeders, verblijdt u, wordt volmaakt, weest getroost, weest 
eensgezind, houdt vrede, en de God van de liefde en vrede zal met u zijn. 

Tot slot voegt de apostel er nog wat vermaningen aan toe. Hij noemt hen 
liefdevol ‘broeders’ en roept hen op zich te verblijden. Dit is altijd in de Heer 
(Fp3:1;4:4). We kunnen soms ontmoedigd raken door de toestand van ons 
eigen hart of van de gemeente, daarom is dit het eerste waar Paulus hen en ons 
toe oproept. ‘Wordt volmaakt’ betekent dat ze volwassen moesten worden. 
De huidige situatie vraagt om troost voor hun harten. Als men kinderen in het 
geloof blijft is er namelijk geen eensgezindheid. Eigen belangen zoeken doen 
kinderen ook, maar ze moesten leren samen het belang van de Heer te zoeken. 
Ze moesten verder vrede houden onderling, een bewijs van Gods liefde door 
hen heen. Als ze dit allemaal zouden doen zou ‘de God van de liefde en vrede’ 
met hen zijn. Ze zouden zicht krijgen op Hem en Hij zou hen bijstaan in alles. 
Vergelijk eenzelfde belofte aan de Filippenzen:

Wat u geleerd, ontvangen, gehoord en gezien hebt in mij, doet dat; en de God 
van de vrede zal met u zijn. Fp4:9

Vers 12

Groet elkaar met een heilige kus. U groeten alle heiligen. 
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Een kus was de formele vorm van begroeting in de tijd van Paulus. Vandaag 
geven we elkaar een hand. De nadruk ligt op het woord ‘heilig’. Het moet een 
oprechte begroeting zijn en niet geveinsd. Alle heiligen groetten hen zodat 
ze wisten dat ze met allen verbonden waren en niet een op zichzelf staand 
groepje waren. 

Vers 13

De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap 
van de Heilige Geest zij met u allen.

De meest bekend en meest gebruikte zegenbede van Paulus sluit deze brief af. 
Hij wenst hen, gezien hun situatie toe:

1. De genade van de Heer Jezus Christus. Als het om ons gaat, zijn we nergens. 
Het gaat echter niet om ons en wat wij ervan maken, maar om Hem en 
zijn genade. Hij, de verhoogde Heer die hier bij zijn volle naam wordt 
genoemd, is de enige die herstel kan brengen in een falend getuigenis.

2. De liefde van God. Daar waar egocentrisme is binnengedrongen kan alleen 
het bewustzijn van de liefde van God ons terugbrengen en herstellen.

3. De gemeenschap van de Heilige Geest. Niet de gemeenschap met de 
Heilige Geest wordt hier bedoeld. Sommigen beweren dat de weg naar 
herstel een focus is op de Heilige Geest of zelfs een relatie met Hem. 
Maar de Bijbel geeft nooit deze opdrachten. We zijn gezegend als de 
gemeenschap die we met elkaar hebben van de Heilige Geest is, naar zijn 
heilige wezen en verlangen. Dan worden zonden geoordeeld en wordt de 
Zoon in ons wordt geopenbaard ter ere van God de Vader (Gl1:16). 

Zo zijn we aan het einde gekomen van deze indrukwekkende brief. Het 
toonde ons het hart van de ware herder Paulus en dus van de Heer Jezus. Het 
is namelijk Christus die tot ons heeft gesproken via deze brief. Laten wij het 
overdenken en ter harte nemen voor zijn heerlijkheid en eer, ook al betekent 
het voor onszelf oneer!
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