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1 Korinthe 1:1 – afgevaardigde van Christus 

Jezus 

Paulus, geroepen afgevaardigde van Christus Jezus door 

Gods wil, en Sostenes de broeder … 

 

We staan aan het begin van een lange en buitengewoon 

belangwekkende brief. Geschreven door Paulus vanuit Efeze. 
1Kor.16:8 Het valt samen met het tijdstip beschreven in 

Handelingen 19:21. Qua vorm volgt Paulus de klassieke 

aanhef: eerst de afzender, daarna de geadresseerden en 

vervolgens een groet. Paulus schrijft deze brief in gezelschap 

van ene Sostenes, vermoedelijk dezelfde als “de overste van 

de synagoge” waarover we lezen in Handelingen 18:17. 

Paulus stelt zichzelf voor als “geroepen afgevaardigde van 

Christus Jezus”. Daarmee spreekt deze brief met de autoriteit 

van Christus Jezus zelf. Want Paulus is hoogst persoonlijk 

door hem geroepen en afgevaardigd om namens hem te 

spreken. Het is waar dat Paulus schrijft het niet waard te zijn 

om een apostel (= afgevaardigde) te heten. 1Kor.15:9 Maar 

niettemin, hij is het wel. “… door Gods wil”, wel te verstaan. 

Het is nooit Paulus’ eigen keuze geweest. 

In feite is Paulus’ apostelschap zelfs van een veel hogere orde 

dan dat van ‘de twaalf’. Letterlijk hoger. Want hij werd 

geroepen en afgevaardigd vanuit de hemel, in een 

oogverblindend licht. Hij is ook de laatst geroepen apostel. 
1Kor.15:8 Wat Paulus bekend maakt namens Christus Jezus is 

beslissend, definitief en compleet. 
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1 Korinthe 1:2 – de ekklesia in Korinthe 

… aan de ekklesia van God die in Korinthe is, aan de 

geheiligden in Christus Jezus … 

 

Deze brief is gericht aan “de ekklesia van God”. Later in deze 

brief schrijft Paulus daarvan ooit een vervolger te zijn 

geweest. 1Kor.15:9 Totdat … hij geroepen werd en vanuit de 

hemel tot hem de vraag kwam: “Saul, Saul, wat vervolg je 

mij?”. In die woorden identificeerde Christus zich met de 

ekklesia. De ekklesia, dat is hijzelf. In de kiem ligt daarin al de 

waarheid van de ekklesia als “het lichaam van Christus”, 
1Kor.10:16; 12:12 zoals dat later aan Paulus zou worden 

geopenbaard.  

“De ekklesia”, dat is een aanduiding van de 

volksvergadering, Hand.19:40 in dit geval van “de geheiligden in 

Christus Jezus”. Waar zij samenkomen is niet slechts ‘een 

ekklesia’ maar “de ekklesia”. En ook niet ‘van Korinthe’ maar 

“in Korinthe”. De ene ekklesia komt samen op tal van 

plaatsen. Ongeacht het aantal aanwezigen wordt ze altijd 

compleet gerekend. Bekleed met het hoogste gezag. De 

ekklesia is immers “het lichaam van Christus” en dus het 

gezelschap waarvan hij het Hoofd is. En waar zijn Woord 

gehoord wordt. “De ekklesia van God” omvat alle 

“geheiligden in Christus Jezus” en wordt concreet waar zij 

vergaderd is rondom Christus’ Woord. 
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1 Korinthe 1:2 – in elke plaats 

… aan de ekklesia van God die in Korinthe is, aan de 

geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, 

samen met allen die de naam van onze Heer, Jezus 

Christus aanroepen, in elke plaats van hen en ons … 

 

Wie de eerste Korinthe-brief leest, moet vaststellen dat er veel 

aan te merken was op deze ekklesia. Partijschappen, twisten, 

hoererij, onderlinge rechtszaken, dronkenschap, enzovoort. 

Dat was de praktijk. Toch begint Paulus hen aan te schrijven 

als “geheiligden in Christus Jezus”. Apart gezet in hem. Dat 

is de positie en identiteit. Daar start Paulus. Om te weten wat 

je te doen staat, dien je eerst te weten wie je bent en wat je 

plaats is. Van daaruit denken en wandelen we. Niet door 

onze wandel leren we verstaan wie we zijn, maar omgekeerd: 

doordat we verstaan wie we zijn, leren we te wandelen! 

Deze brief is niet slechts gericht aan de gelovigen te Korinthe. 

De brief is niet plaatsgebonden. Al het onderwijs dat Paulus 

hierin optekent is bestemd voor allen die, waar dan ook, de 

naam van onze Heer, Jezus Christus aanroepen. Zij zijn “het 

lichaam van Christus”, zoals hij hen later in deze brief noemt. 

Deze brief is voor alle gelovigen vandaag actueel! 
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1 Korinthe 1:3 – meer dan een formaliteit 

… genade is met jullie en vrede van God, onze Vader, 

afkomstig en van de Heer Jezus Christus. 

 

Paulus begint zijn brieven altijd met deze groet. En omdat we 

dit zo vaak lezen, lezen we er gemakkelijk overheen. Terwijl 

de frequentie van deze mededeling ons juist bedoelt te 

bepalen bij het grote belang ervan. De woorden zijn zoveel 

meer dan een formaliteit. De aanhef is trouwens geen wens, 

maar een simpele mededeling: genade is met jullie. 

Deze brief is in de eerste plaats gericht aan Korinthe waar in 

de praktijk veel ongein (letterlijk: on-genade) en onvrede te 

beleven viel. Maar ook hier demonstreert Paulus, dat niet 

onze praktijk maar de belofte van God en van de Heer Jezus 

Christus bepalend is. Door zijn brief op deze wijze aan te 

vangen, corrigeert Paulus meteen al het ‘vleselijke’ denken 

van de Korintiërs. Zij waren gericht op wat de zintuigen 

aanspreekt en op wat bij de mens aanzien heeft. Maar dat is 

een valse start. Om genade (= vreugde om niet) en echte 

vrede te beleven, moet je bij God, de Vader, zijn. En bij de 

Heer Jezus Christus. Door te luisteren naar hun levend 

Woord, valt genade zowel als vrede, je gegarandeerd ten 

deel! 
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1 Korinthe 1:4 – danken vanwege genade 

Ik dank mijn God altijd omtrent jullie, vanwege de 

genade van God die aan jullie gegeven wordt in 

Christus Jezus. 

 

Wanneer Paulus over de Korintiërs schrijft, kijkt hij met 

‘geestelijke ogen’ naar hen. Hij ziet hen niet aan “naar het 

vlees”. 2Kor.5:16 Niet naar zoals de Korintiërs zich in hun 

wandel openbaarden, maar op basis van de genade van God 

die aan hen “gegeven wordt in Christus Jezus”. Dat levert 

een heel andere perceptie op. Dan kijk je niet meer naar wat 

mensen ooit waren of naar wat ze nu zijn. Nee, dan is de blik 

gericht op wat God van hen zal maken. Is dat ook niet de 

wijze waarop God naar ons kijkt? Hij ziet ons nu reeds, zoals 

we eenmaal zullen zijn. Volmaakt! Dan gaat het niet meer om 

wat mensen tekort komen, maar om hoe God zal voorzien. 

Deze wijze van waarnemen maakt dat we voortdurend gaan 

danken. Want we staren ons niet langer blind op de 

gebreken. Ook niet op die van onszelf. Die gebreken hebben 

juist ten doel, dat God kan tonen hoe Hij bij machte is te 

voorzien en alles te geven wat nodig is. Want Hij maakt 

minnen tot plussen! 


