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In de serie ‘verbinding’ een preek bij 2 Kor.1:24, waar Pauls zegt dat we niet zullen heersen over elkaars geloof. 
Tijdens de dienst zongen we: Psalm 40:4,7, EL 31, 440 en Opwekking 219, 354, 378, 678, 689 

 
De gemeente van Korinte wil wel in Jezus geloven, maar dan vooral in het sterke van Hem: de bijzondere 
dingen die Hij kon. Zelf willen ze ook graag met iets bijzonders voor de dag komen, met geestesgaven die in het 
oog springen. 
 
In dit plaatje past Paulus eigenlijk niet zo goed. De Korintiërs gaan zich steeds meer aan hem ergeren. Want 
Paulus heeft wel erg veel zwaks bij zich. Hij is klein, hij ziet slecht, zijn preken zijn niet indrukwekkend. 
Tijdens een gemeentevergadering is Paulus blijkbaar dusdanig beledigd, dat het hem verstandig lijkt om maar 
een tijdje afstand te nemen. En ondanks een eerdere belofte komt hij niet weer langs en dat versterkt alleen 
maar hun beeld dat hij zwak is. 
 
Paulus schrijft weer een brief. Het wordt geen tirade. Dat kan niet als je apostel van Jezus Christus bent. 
Jezus Christus straalt niets negatiefs uit. Hij is Gods ja! 
Tegenover al ons Nee komt God met zijn antwoord: Ja, het komt goed. Ja, Ik ben trouw aan mijn beloften. Ja, 
mijn eigen Zoon komt naar jullie toe. Ja, Hij zal jullie dood sterven. 
Zo moeten de Korintiërs het wegblijven van Paulus niet negatief uitleggen. Hij deed dat om hen te sparen. 
Want, schrijft hij, wij willen niet over jullie geloof heersen. 
 
Het merkwaardige is dat die trotse Korintiërs het van sommige mensen zo’n geestelijke overheersing wel pikte. 

“Jullie verdragen het als men jullie tiranniseert, uitzuigt, onderwerpt, zich boven u verheft en jullie beledigt!” 

(11:20). Er zijn zogenaamde super-apostelen langs gekomen en zij mogen alles zeggen, want op zulke krachtige 
figuren zat Korinte te wachten. 
 
In het algemeen zou je kunnen zeggen dat deze fanatieke religiositeit de mensen in het bloed zit. Als je in de 
klauwen van welke goeroe dan ook komt, dan kan het je niet radicaal genoeg. Dan laat je je helemaal drillen 
en zie je dat er gekke krachten vrij komen, heel negatief, slopend, destructief. Het gaat er dan niet om dat je 
ervan geniet, dat het mooi is en goed en opbouwend, maar het gaat er dan om dat je afziet en kapot gaat en 
eventueel ook kapot máákt, alles voor de goeie zaak. Niet zwak zijn à la Paulus, maar op je geestelijke tenen 
lopen tot je er bij neervalt. Het ja van God is hier helemaal buiten beeld. 
  
Paulus stelt nu tegenover dit heersen over elkaars geloof: meewerken aan elkaars blijdschap!  
Het gaat in deze brief om volwassen mensen met wie je een tere band hebt. Voorzichtig, zegt Paulus, daarover 
heersen wij niet. Als ze geloven, staan ze heus wel vast. 
Paulus wil niet in de eerste plaats bijdragen aan hun ijver, of trouw, volharding, commitment, maar aan hun 
blijdschap!  
Als het over God gaat, zul je toch in de eerste plaats blij worden. Hij heeft ons gewild. Hij is zo dicht bij 
gekomen. Altijd maar die lieve uitgestoken hand van onze God. 
Als je dat ziet, dan kan je commitment niet uitblijven. Dan word je nieuwsgierig naar de bijbel. Dan ontdek je 
prachtige leefregels in een boek als Deuteronomium, in plaats van strenge wetten. Dan hoef je geen hekken 
om je gemeente te plaatsen, maar dan komt de kudde spontaan naar de Bron. 
Dit evangelie zet mensen in de ruimte. Die van God is. 

Gesprekspunten. Kijk even welke je sowieso wilt behandelen: 
1. Is er iets in deze Keek, wat je heeft aangesproken? 
2. Korinte wilde sterke leiders. Wij niet dan? 
3. Wij willen niet heersen over jullie geloof, maar bijdragen aan jullie vreugde. 

a. Welke rol speelt vreugde in jouw geloof? 
b. Noem samen eens enkele situaties waarin je iets van beide kanten hebt gezien. 
c. Hoe probeer je dit principe van Paulus zelf in de praktijk te brengen? 

4. Waarin verschilt de religiositeit van IS-strijders van die van fanatieke christenen? 
5. Hoe kunnen anderen en wijzelf aan ons zien, dat Jezus bij ons Gods Ja is? 
6. Voor wie meer wil:  

- wat zijn die super-apostelen voor mensen? (2 Kor.11-12) 
- Zeggen teksten als Hand.1:21, 1 Kor.9:1, Ef.2:20, Openb.21:14 iets over de uniciteit van het 

apostelambt, of zijn er ook in onze tijd nog apostelen? 
 
 


