Paulus brieven aan de Korintiërs.
I Korintiërs
I Korintiërs 1
1. Paulus, volgens Gods besluit een geroepen apostel
van Jezus Christus, en de broer Sostenes,
2. aan de kerk van God die in Korinthe is, zij die in
Christus Jezus geheiligd worden, geroepen
heiligen, met iedereen die de naam van onze Heer
Jezus Christus aanroept, op elke locatie, zowel zij
als wij:
3. Genade en vrede van God onze Vader en van de
Heer Jezus Christus!
4. Ik dank mijn God altijd voor u, om de genade van
God die u in Christus Jezus gegeven is.
5. Dat u in alles rijk in Hem geworden bent, in al het
onderwijs en alle kennis,
6. net zoals het bewijs van de Christus door u is
bevestigd,
7. zodat het u aan geen enkele genadegave
ontbreekt, de openbaring van onze Heer Jezus
Christus verwachtende,
8. Die u tot het einde toe ook zal blijven bevestigen,
onberispelijk op de dag van onze Heer Jezus
Christus.
9. Deze God is trouw, door Wie u tot gemeenschap
met Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, geroepen
bent.
10. Maar ik bepleit bij u, in de Naam van onze Heer
Jezus Christus, dat u allemaal hetzelfde spreekt,
en er onder u geen splitsingen zijn, maar dat u zich
verenigt door hetzelfde te begrijpen en hetzelfde
van mening te zijn.
11. Want over u is het mij helder geworden broers,
door degenen van Chloë, dat er ruzie onder u
bestaat.
12. En ik bedoel dit, dat elk van u afzonderlijk zegt:
‘Echt, ik hoor bij Paulus,’ ‘nee, ik bij Apollos,’
‘maar ik hoor bij Kefas, ’ ‘en ik hoor bij Christus!’
13. Werd de Christus dan opgedeeld? Paulus is toch niet
voor u gekruisigd. Of bent u in de naam van Paulus
gedoopt?
14. Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb,
behalve Crispus en Gajus,
15. zodat niemand van u kan zeggen dat u in mijn naam
gedoopt bent.
16. O ja, ik heb ook nog het huisgezin van Stefanus
gedoopt, verder kan ik het mij niet meer
herinneren of ik nog iemand anders gedoopt heb.
17. Want Christus heeft mij niet uitgezonden om te
dopen, maar om het goede nieuws te brengen, niet
met wijze woorden, zodat het kruis van Christus
niet zonder nut zou zijn.
18. Want het woord van dit kruis is werkelijk
dwaasheid voor hen die volledig vernietigd worden,
maar voor ons die gered zijn is het de kracht van
God.
19. Want er staat geschreven: ‘De wijsheid van de
wijzen zal ik vernietigen en het intellect van de
intelligenten zal ik tenietdoen.’

20. Waar is de wijze? Waar is de Schriftgeleerde? Waar
is de wetenschapper van deze eeuw? Heeft God de
wijsheid van deze kosmos niet als dwaas
tentoongesteld?
21. Want het is nu eenmaal de wijsheid van God dat de
kosmos geen kennis verworven heeft door middel
van Gods wijsheid, (want) God heeft het goed
geacht om met deze absurde prediking hen die dat
geloven te redden.
22. En aangezien Joden nu eenmaal een teken willen
ontvangen en Grieken wijsheid zoeken,
23. preken wij slechts de gekruisigde Christus, voor de
Joden inderdaad een struikelblok en absurd voor de
Grieken.
24. Maar voor degenen die geroepen zijn, zowel Joden
als Grieken, is Christus Gods kracht en Gods
wijsheid.
25. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en
het zwakke van God is sterker dan mensen.
26. Want u ziet het aan uw roeping broers, dat er niet
veel wijzen zijn naar het uiterlijk, niet veel
machtigen, niet veel van goede komaf,
27. maar deze God heeft het dwaze van deze kosmos
voor zichzelf uitgekozen, zodat Hij de wijzen
beschaamd zou maken, en het krachteloze van
deze kosmos heeft deze God uitgekozen zodat Hij
de sterken zou beschamen.
28. En deze God heeft wie zonder afkomst is in deze
kosmos en wat veracht werd voor zichzelf
uitgekozen en wat niets voorstelt, om wat iets
voorstelt volledig van zijn kracht te beroven,
29. zodat al het uiterlijke zich tegenover Hem nergens
op zou kunnen beroemen,
30. want vanuit Hém bent u in Christus Jezus, Die voor
ons als de ‘Wijsheid van God’ tot stand is gebracht,
zowel rechtvaardiging als heiliging, met het
loskopen.
31. Omdat nu eenmaal geschreven staat: ‘Wie een
opschepper is, schep op over de Heer!’

I Korintiërs 2
1. Ik ben net zo bij u gekomen broers, niet komend
met geweldige woorden of wijsheid, maar door u
het bewijs van God te leveren.
2. Want heb ik niet besloten om iets anders dan Jezus
Christus onder u voor ogen te houden? En nog wel
de gekruisigde!
3. Ook ben ik in zwakheid en in angst en in grote vrees
bij u geweest.
4. Dus de woorden en dat preken van mij is niet met
overtuigende woorden van menselijke wijsheid
geweest, maar in demonstratie van geestelijke
kracht.
5. Zodat uw geloof niet gebaseerd is op wijsheid van
mensen, maar op kracht van God.
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6. Wijsheid spreken wij echter onder de volwassenen,
maar niet de wijsheid van dit tijdperk, of de
wijsheid van de heersers van dit tijdperk, dat
volledig van kracht beroofd is.
7. Maar wij spreken van de wijsheid van God in
verborgenheden, dat wat verborgen werd, wat
deze God voorafgaand aan de tijdperken voor ons
heeft voorbeschikt, voor onze heerlijkheid.
8. Die niet één van de heersers van dit tijdperk
gekend heeft, want als zij ervan geweten hadden,
dan zouden zij de Heer van heerlijkheid niet
gekruisigd hebben.
9. Maar zoals werd opgeschreven: ‘Vanaf het begin
heeft geen oog gezien en geen oor gehoord en is in
geen mensenhart opgekomen, het oorspronkelijke
dat God heeft klaargemaakt voor wie Hem
liefhebben.’
10. Maar aan ons heeft deze God het bekend gemaakt
door het geestelijke van Hem, want de Geest
onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.
11. Want wie van de mensen weet van het menselijke,
behalve de geest van die mens binnenin zichzelf?
Zo wist ook niemand de dingen van God behalve de
Geest van God.
12. En wij hebben niet de geest van deze kosmos
ontvangen, maar de Geest van deze God, zodat wij
de zaken die God ons uit genade heeft geschonken
zouden inzien.
13. Die oorspronkelijke dingen bespreken wij ook, niet
met onderwijs van wijze menselijke woorden,
maar met het onderwijs van de Heilige Geest,
geestelijke zaken geestelijk beoordelend.
14. Een ‘dierlijk’ mens ontvangt immers de dingen van
de Geest van God niet, want ze zijn dwaasheid voor
hem, en hij is niet in staat om ze te begrijpen,
omdat ze geestelijk te onderscheiden zijn.
15. Maar wie geestelijk is, onderscheidt wel alle
dingen, terwijl hijzelf vooraf door niemand
onderkend wordt.
16. Want wie heeft het verstand van de Heer leren
kennen, wie heeft dat verenigd? Wij hebben
immers het verstand van Christus.

I Korintiërs 3
1. En ik, broers, ben niet in staat geweest om tot u
als geestelijke mensen te spreken, maar als
lichamelijk (gerichte mensen), als baby’s in
Christus.
2. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel,
want toen kon u dat niet aan. En nog altijd bent u
daar niet toe in staat, want u bent nog steeds
lichamelijk (gericht).
3. Want als jaloersheid en twist en tweespalt onder u
bestaan, bent u dan niet lichamelijk (gericht) en
wandelt u dan niet zoals mensen (dat doen)?’
4. Want als de een zou zeggen: ‘Ik hoor echt bij
Paulus,’ en iemand anders: ‘Ik bij Apollos,’ bent u
dan niet lichamelijk (gericht)?
5. Wie is die Paulus dan, en wie Apollos, anders dan
dienaren door wie u overtuigd geraakt bent? En
allebei op basis van wat de Heer gegeven heeft.
6. Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar
deze God heeft het doen groeien.
7. Daarom is niet wie plant iets, of wie water geeft,
maar Wie doet groeien, God.
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8. Bovendien zijn wie plant en wie water geven één.
En ieder zal zijn eigen beloning ontvangen, passend
bij het eigen werk.
9. Want voor God zijn wij collega’s, Gods akker, Gods
gebouw, dat bent u.
10. Naar de mate van genade die God mij gegeven
heeft, heb ik als een wijze constructeur de
fundering gelegd, maar een ander bouwt daarop
voort. Laat bovendien iedereen opletten hoe hij
verder bouwt.
11. Want niemand kan een ander fundament leggen
dan wat al gelegd is, Wie de Christus Jezus is.
12. En of iemand op dit fundament bouwt met goud,
zilver, edelstenen, hout, hooi of stro,
13. van ieder zal het werk geopenbaard worden. Want
die dag zal het duidelijk maken, omdat het in het
vuur openbaar wordt, dan zal het vuur de kwaliteit
van ieders werk uitwijzen.
14. Als iemands werk dat hij opgebouwd heeft blijft
staan, dan krijgt hij een beloning.
15. Als iemands werk wordt verbrand, dan zal hij
verlies lijden, maar hij zal zelf gered worden, maar
wel zó, door het vuur heen.
16. Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat
de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel
van God te gronde richt, zal deze God diegene te
gronde richten.
17. Want de tempel van God is heilig, die u zelf bent.
18. Laat niemand zichzelf voor de gek houden, als
iemand onder u denkt wijs te zijn in dit tijdperk,
laat hij dwaas worden, zodat hij wijs zou kunnen
worden.
19. Want de wijsheid van deze kosmos is dwaasheid bij
deze God. Want er staat geschreven: ‘Die de wijzen
vangt in hun sluwheid.’
20. En ook: ‘De Heer kent de overleggingen van de
wijzen, dat zij nutteloos zijn.’
21. Laat dus niemand zich beroemen op mensen. Want
alles is van u,
22. of het nu Paulus, of Apollos, of Kefas, of de kosmos,
of leven, of dood, of wat je in handen hebt, of wat
je nog krijgt is, alle dingen zijn van u,
23. maar u bent van Christus, en Christus is van God.

I Korintiërs 4
1. Dit geldt ons, houd rekening met de mens, als
ondergeschikte dienaren van Christus en managers
van het huishouden van Gods geheim.
2. Wie daarbij blijft, is te zoeken onder die managers,
zo iemand zou betrouwbaar kunnen worden.
3. En voor mij is het onbelangrijk dat ik door u word
beoordeeld, of door een mens ‘van de dag’, daarbij
beoordeel ik mijzelf ook niet,
4. want vanuit mijzelf werd ik mij van niets bewust,
maar daarmee ben ik nog niet gerechtvaardigd,
want Wie mij beoordeelt is de Heer.
5. Veroordeel dan ook niets vóór de tijd, totdat de
Heer komt, Die ook licht zal doen schijnen op alles
wat in duisternis verborgen is, en de overleggingen
van het hart zal openbaren, en dan zal de lofprijs
van God aan ieder openbaar worden.
6. En broers, ik heb deze dingen op mijzelf en Apollos
betrokken, vanwege u, dat u door ons zou leren om
niet te denken boven wat werd opgeschreven,
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zodat niet door de één die ‘verder’ is hooghartig
wordt gedaan tegen de ander.
7. Want wat onderscheidt u? En wat heeft u, dat u
niet ontvangen heeft? En als u het ontvangen heeft,
waarom schept u dan op alsof het niet ontvangen
zou zijn?
8. Bent u al verzadigd? Bent u al rijk geworden? Heeft
u de koninklijke macht al uitgeoefend? O, was het
maar waar dat u regeerde, dan zouden wij ook
samen met u regeren!
9. Want ik denk dat God ons, de apostelen, als laatste
heeft tentoongesteld, als ter dood veroordeelden.
Want wij zijn een schouwspel voor de kosmos
geworden, ook voor engelen, ook voor mensen.
10. Door Christus zijn wij dwaas, maar u bent wijs in
Christus. Wij zijn zwak, u bent sterk, u beroemd,
maar wij laagwaardig.
11. Tot op dit uur lijden wij zowel honger als dorst,
zijn naakt en worden mishandeld, ook zonder vaste
woonplaats,
12. en spannen ons in om met eigen handen te werken.
Uitgescholden zegenen wij, wij verdragen op de
vlucht gejaagd te zijn.
13. Worden wij bespot, dan blijven wij uitnodigen. Wij
zijn het schuim van de kosmos geworden, als
weggeveegd afval voor iedereen, tot op dit
moment.
14. Ik schrijf dit niet om u te beschamen, maar om u
als mijn geliefde kinderen te waarschuwen.
15. Want al kunt u ontelbaar veel leraren hebben in
Christus, dan nog heeft u niet veel vaders. Want in
Christus Jezus heb ík u verwekt, door het
evangelie.
16. Ik spoor u dus aan om imitators van mij te worden.
17. Daarom heb ik Timotheüs naar u toegestuurd, die
een geliefd en trouw kind van mij is in de Heer, die
u aan mijn wegen in Christus zal herinneren, zoals
ik dat overal in elke kerk onderwijs.
18. Terwijl sommigen, omdat ik niet naar u toe kom,
zich hooghartig opgesteld hebben.
19. Maar ik zal snel naar u toe komen, als de Heer dat
zou willen, dan zal ik geen begrip hebben voor de
woorden van degenen die zich hoogmoedig
opstellen, alleen voor de kracht.
20. Want het koninkrijk van God zit hem niet in
woorden, maar in kracht.
21. Wat wilt u, dat ik met een stok kom, of met een
geest van liefde en zachtmoedigheid?

I Korintiërs 5
1. De ontucht onder u is overal bekend, en wel zo’n
ontucht zoals in de samenlevingen niet wordt
genoemd, van iemand die de vrouw van zijn vader
heeft.
2. En nog altijd bent u opgeblazen en niet liever in
rouw gedompeld, om degene onder u die dit
gedaan heeft uit uw midden te verwijderen?
3. Want ik ben lichamelijk wel afwezig, maar
geestelijk aanwezig, nu al, alsof ik aangekomen
ben, degene die dit bewerkt heeft veroordelend,
4. in de naam van onze Heer Jezus Christus, u en mijn
geest samengebracht, met de kracht van onze Heer
Jezus Christus,
5. om zo iemand ter vernietiging van het ‘vlees’ aan
Satan uit te leveren, zodat de geest gered zou

kunnen worden op de dag van de Heer Jezus
Christus.
6. Uw grootsprekerij klopt niet, weet u niet dat een
beetje zuurdeeg het hele deeg zuur maakt?
7. Verwijder dus het oude zuurdeeg, zodat u een
nieuwe deegklomp kunt zijn, voor zover u
ongezuurd bent. Want ons Paasoffer is de voor ons
geslachtofferde Christus.
8. Zodat wij feest kunnen vieren, niet met oud
zuurdeeg, of met zuurdeeg van boosaardigheid en
kwaadwilligheid, maar met het ongezuurd zijn,
door zuiverheid en waarheid.
9. Ik heb u in de brief geschreven om geen intieme
omgang te hebben met (mannelijke) prostitués.
10. In ieder geval niet met de prostitués van deze
wereld, of met de hebzuchtigen, of met de
roofgierigen, of met de afgodendienaren. Want
natuurlijk is het nodig om uit deze kosmos
vertrokken te zijn.
11. Bovendien heb ik u nu juist geschreven om geen
intensief contact te hebben als een bepaalde broer
een prostitué, of hebzuchtige, of overspeler, of
spotter, of dronkaard, of roofgierig genoemd
wordt, om niet met zo iemand te eten.
12. Want wie ben ik om ook wie buiten zijn te
veroordelen? Oordeelt u wie binnen zijn dan niet?
13. Bovendien zal God wie buiten zijn oordelen. En u
zult wie slecht doet bij u wegdoen.

I Korintiërs 6
1. Wie van u die een zaak tegen de ander heeft, heeft
het lef om dat in een rechtszaak voor een
onrechtvaardige te brengen? En waarom niet voor
de heiligen?
2. Weet u niet dat de heiligen de kosmos zullen
oordelen? En als de kosmos door u geoordeeld
wordt, zou u dan ongeschikt voor de minste
rechtspraak zijn?
3. Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen,
hoeveel temeer dan wat dit leven betreft!
4. Als u dus werkelijk rechtszaken over dit leven
heeft, dan houden zij die in de kerk het minst
geacht worden, zitting bij u.
5. En dat zeg ik tot uw schande. Is er hiervoor dan
geen wijze onder u, niemand in uw midden die in
staat is om een oordeel tussen zijn broers te vellen?
6. Maar de ene broer wordt tegenover de andere
broer veroordeeld, en dat bij ongelovigen.
7. Is er op dit moment dan een volledig falen onder u?
Dat u rechtszaken voert met uzelf? Waarom wordt
u niet liever onrecht aangedaan? Waarom wordt u
niet liever beroofd?
8. Maar u handelt onrechtvaardig en berooft, en dat
tegenover broers!
9. Of wist u niet dat de onrechtvaardigen het
koninkrijk van God niet zullen beërven?
10. Dwaal niet, niet wie onwettige seks heeft, geen
afgodendienaren,
geen
echtbrekers,
geen
verwijfden, geen homoseksuelen, geen dieven,
geen hebzuchtigen, geen dronkaards, geen
spotters, geen afpersers zullen het koninkrijk van
God beërven.
11. En sommigen zijn dat geweest. Maar u bent
gewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent
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gerechtvaardigd in de Naam van de Heer Jezus, en
in de Geest van onze God.
12. Alle dingen zijn geoorloofd voor mij, maar niet alle
dingen dragen bij tot iets nuttigs. Alle dingen zijn
geoorloofd voor mij, maar ik zal mij onder de
macht van werkelijk niets laten brengen.
13. Het voedsel is voor de buik, en de buik voor het
voedsel. Maar deze God zal zowel het een als het
ander afschaffen. Bovendien is het lichaam er niet
voor de onzuivere seks, maar voor de Heer, en deze
Heer voor het lichaam.
14. Deze God heeft de Heer dan ook opgewekt en zal
ook ons door Zijn kracht opwekken.
15. Weet u niet dat uw lichamen ledematen van
Christus zijn? Zal ik dan de ledematen van Zijn
Christus oprichten, handelend als het lichaamsdeel
van een hoer? Echt niet!
16. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verbindt
één van lichaam is. Want, zegt Hij: ‘De twee zullen
tot één lichaam zijn.’
17. Maar wie zich heeft verbonden aan de Heer is één
van geest.
18. Ontvlucht de onzuivere seks. Elke zonde die een
mens kan doen is buiten het lichaam, maar wie
onzuivere seks heeft zondigt tegen zijn eigen
lichaam.
19. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel van de
Heilige Geest in u is, Die (Geest) heeft u van God,
en daarom bent u niet van uzelf,
20. want u bent voor een prijs gekocht. Verheerlijk
God dus met uw lichaam en met uw geest, die van
God zijn.

I Korintiërs 7
1. Maar wat betreft dat wat u geschreven heeft, het
is mooi voor een mens om zich niet aan een vrouw
te hechten.
2. Maar omwille van de onzuivere seks heeft ieder zijn
vrouw, en ieder heeft haar eigen man.
3. En de man is gebonden om vriendelijkheid terug te
geven aan zijn vrouw, net zoals de vrouw aan haar
man.
4. De vrouw heeft geen gezag over haar eigen
lichaam, maar de man, maar precies zo heeft de
man geen gezag over zijn eigen lichaam, maar zijn
vrouw.
5. Scheid u niet hardvochtig van elkaar, behalve als
dat voor een tijd is afgesproken, zodat u vrij bent
om te vasten en voor gebed, en kom dan weer
samen bij elkaar, zodat de Satan u niet kan
verleiden door uw gebrek aan zelfbeheersing.
6. En ik zeg dit met inzicht, niet als gebod.
7. Want ik wil dat alle mensen zijn zoals ikzelf. Maar
ieder heeft zijn eigen gave van God, de één dit, de
ander dat.
8. En tegen de ongehuwden en weduwen zeg ik, het
is mooi voor hen als zij blijven zoals ik.
9. Maar als zij geen zelfbeheersing hebben, laat ze
trouwen. Want het is beter om te trouwen, dan om
in vuur en vlam te staan.
10. Maar voor hen die getrouwd zijn heb ik een
boodschap, niet ik, maar de Heer, een vrouw
scheidt zich niet af van haar man,
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11. (maar als ze gescheiden is, laat haar dan
ongetrouwd blijven, of zich met haar man
verzoenen). Ook een man verlaat zijn vrouw niet.
12. En voor het overige zeg ik, niet de Heer, als een
bepaalde broer een ongelovige vrouw heeft, en zij
is blij om bij hem te wonen, laat hij niet bij haar
weggaan.
13. Ook een vrouw die een ongelovige man heeft, en
hij is blij om met haar te leven, laat haar hem niet
verlaten.
14. Want de ongelovige man werd geheiligd door de
vrouw. En de ongelovige vrouw werd geheiligd door
de man. Anders zijn uw kinderen onzuiver, maar nu
zijn ze heilig.
15. Maar als wie ongelovig is scheidt, scheid dan. Er is
geen slaafse band met die broer of zus wat dat
betreft, bovendien riep God ons tot vrede.
16. Want wat weet u ervan vrouw, of u uw man zult
gaan redden? Of wat weet u ervan man, of u uw
vrouw zult gaan redden?
17. Anders dan dat deze God aan ieder persoonlijk
heeft toebedeeld, zoals de Heer ieder persoonlijk
geroepen heeft, laat hij zo wandelen. En zo schrijf
ik het voor in alle kerken.
18. Als iemand besneden geroepen werd, doe niet weer
de voorhuid aan. Is iemand onbesneden geroepen,
laat hij zich niet besnijden.
19. Besneden zijn betekent niets en onbesneden zijn
betekent niets, maar het zich houden aan de
geboden van God.
20. Eenieder blijft bij de roeping waarmee hij
geroepen is.
21. Bent u als slaaf geroepen? Het maakt voor u niet
uit. Maar als u in staat bent om vrij te worden,
maak graag gebruik van die gelegenheid.
22. Want wie als slaaf in de Heer is geroepen, die is
een vrijgelaten slaaf van de Heer. En wie als vrij
man is geroepen, die is een slaaf van de Christus.
23. Voor een dure prijs bent u gekocht, word geen
slaven van mensen.
24. Ieder persoonlijk moet in dat waarin hij geroepen
is blijven, dichtbij God.
25. Ook voor de maagden heb ik geen gebod van de
Heer, maar ik geef mijn mening, naar de gekregen
ontferming van de Heer, om betrouwbaar te zijn.
26. Dát vind ik immers een goede gewoonte om mee te
beginnen, vanwege de bestaande noodzaak, omdat
het goed is voor de mens om zo te zijn.
27. Werd u aan een vrouw verbonden, zoek niet om
ongebonden geworden te zijn. Bent u ongebonden
aan een vrouw, zoek geen vrouw.
28. Maar als u toch bent getrouwd, heeft u niet
gezondigd, en als een maagd is getrouwd, heeft zij
niet gezondigd. Maar diegenen zullen verdrukking
van het natuurlijke leven hebben, en ik bespaar u
dat graag.
29. Bovendien zeg ik dit broers, dat de tijd (als een
boekrol) wordt opgerold. En wat overblijft is dat
wie een vrouw heeft, kan zijn alsof dat niet zo is,
30. en dat wie huilt, als niet huilend. En wie blij is, als
wie niet blij is. En wie koopt, als zonder
bezittingen.
31. En wie van deze kosmos gebruik maken, als wie het
niet overmatig gebruiken. Want de gestalte van
deze wereld gaat voorbij.
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32. Ik bedoel daarmee dat u onbezorgd bent. De
ongetrouwde draagt zorg voor de zaken van de
Heer, hoe hij de Heer zal behagen.
33. Maar wie getrouwd is draagt zorgt voor de zaken
van deze kosmos, hoe zijn vrouw te behagen.
34. De echtgenotes verschillen van de maagden. De
ongetrouwden dragen zorg voor de zaken van de
Heer, dat zowel het lichaam als de geest geheiligd
kan zijn. Maar de getrouwden dragen zorg voor de
zaken van deze kosmos, hoe de man te behagen.
35. En daarom zeg ik u dit tot uw voordeel, niet om een
valstrik voor u neer te leggen, maar om dat wat
passend is voor het goed letten op de Heer, zonder
afgeleid te worden.
36. Maar als iemand merkt dat hij met zijn maagd
omgaat op een manier die niet past, als hij over de
grens is gegaan, en de verbinding is ontstaan, het
is geen zonde, laat zij trouwen.
37. Maar wie zich vanuit het hart sterk heeft opgesteld,
er geen moeite mee hebbend, maar wie de macht
heeft over zijn eigen wil, en dat van harte besloten
had, het bewaren van de maagdelijkheid van
zichzelf, die brengt iets moois voort.
38. Zo is het dus mooi om uitgehuwelijkt te worden,
maar wie niet uitgehuwelijkt wordt doet het beter.
39. Een vrouw is wettelijk gebonden zolang als haar
man leeft, maar als haar man is ingeslapen, is ze
vrij om te trouwen met wie zij wil, alleen in de
Heer.
40. Maar ze is gelukkiger als ze zo blijft, dat vind ik, en
ik denk ook Gods Geest te hebben.

I Korintiërs 8
1. Nu over de offers aan afgoden, wij weten daar alles
van. Aan de ene kant maakt weten hooghartig, aan
de andere kant bouwt liefde op.
2. Bovendien, als iemand iets denkt te weten, weet
hij nog niets van de noodzakelijke kennis.
3. Maar als iemand deze God liefheeft, dan werd die
door Hem gekend.
4. Dus over het eten van offers aan afgoden, wij
weten dat een afgod in de kosmos niets voorstelt,
en dat er geen andere God is dan Één.
5. Want zelfs als er goden zijn die zo benoemd
worden, of het nu in de hemel of op aarde is,
precies zoals er vele goden zijn, en vele heren,
6. toch is er voor ons maar één God, de Vader, bij Wie
alle dingen vandaan zijn, en wij richting Hem. En
één Heer Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn,
en wij door Hem.
7. Toch weet niet iedereen dat, bovendien spreekt op
dit moment het geweten van sommigen als een
afgodenoffer gegeten wordt. En hun wankele
geweten wordt bevlekt.
8. Maar voedsel zal ons niet helpen bij God, want als
wij eten, hebben wij geen overvloed, en als wij
niet eten, lijden wij geen gebrek.
9. Maar waak ervoor dat deze vrijheid van u op geen
enkele manier een struikelblok wordt voor wie
zwak zijn.
10. Want als iemand u ziet, wetend in een
afgodentempel te zitten, dan wordt het zwakke
geweten van hem er niet sterker van als er
afgodenoffers worden gegeten.

11. Dan zal die zwakke broer ten onder gaan, met uw
medeweten, omwille van wie Christus gestorven is.
12. Als u zo zondigt tegen uw broers, en hun zwakke
geweten kwetst, dan zondigt u tegenover Christus.
13. Dus als bepaald voedsel een struikelblok is voor
mijn broer, dan eet ik in eeuwigheid geen vlees
meer, om mijn broer niet te kwetsen.

I Korintiërs 9
1. Ben ik geen apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik onze
Heer Jezus Christus niet gezien? Bent u mijn werk
in de Heer dan niet?
2. Al ben ik voor anderen geen apostel, dan ben ik het
toch zeker voor u, want u bent de bezegeling van
mijn apostelschap in de Heer.
3. Mijn verdediging tegen degenen die mij
beschuldigen is deze:
4. ‘Zijn wij niet vrij om te eten en te drinken?
5. Zijn wij niet vrij om met een vrouw als een zus rond
te wandelen? Net als de andere apostelen en de
broers van de Heer, en Kefas?
6. Of zijn alleen ik en Barnabas niet vrij in ons
handelen, om dit niet te doen.
7. Welke soldaat betaalt ooit zijn eigen loon? Wie
plant een wijngaard en eet niet van de vrucht
ervan? Of wie hoedt een kudde en drinkt niet van
de melk van die kudde?
8. Is het onmenselijk dat ik dit zeg, of spreekt de wet
hier ook niet van?
9. Want in de wet van Mozes werd opgeschreven: ‘Het
rund dat dorst zult u geen muilband omdoen.’
10. Niet alleen runderen gaan God aan het hart. Hij
zegt dit juist ook voor ons. Omwille van ons is het
opgeschreven, omdat met deze hoop, degene die
ploegt wel moet ploegen, want de opbrengst van
zijn hoop is het deelhebben aan die hoop.
11. Als wij geestelijke zaken bij u gezaaid hebben, is
het dan teveel dat wij natuurlijke zaken bij u
oogsten?
12. Als anderen deel uitmaken van uw vrijheid van
handelen, dan wij toch zeker ook? Maar wij hebben
van deze vrijheid geen gebruik gemaakt, en hebben
eerder alles verdragen, zodat we aan niemand
aanstoot geven, voor het goede nieuws van
Christus.
13. Weet u niet dat wie werken met de heilige zaken
vanuit de tempel eten? Dat wie het altaar bedienen
een deel toegewezen krijgen van dat altaar?
14. Zo heeft de Heer het ook bepaald voor wie het
evangelie verkondigen, om van het evangelie te
leven.
15. Maar ik heb van niets van dit alles gebruik gemaakt.
Bovendien schrijf ik dit niet met als doel dat het zo
met mij moet gebeuren, want ik vind het mooi zo,
ik sterf nog liever dan dat iemand deze roem van
mij teniet zou doen.
16. Want als ik het evangelie predik, dan is dat
roemloos voor mij, want dat rust als iets
noodzakelijks op mij, wee mij als ik het goede
nieuws niet zou brengen!
17. Want als ik dat uit vrije wil doe, dan verdien ik een
beloning, maar als het niet uit vrije wil is, dan is
mij dit als rentmeester toevertrouwd.
18. Wat is mijn beloning dan? Het is mijn bedoeling om
het goede nieuws gratis aan te bieden, het goede
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nieuws van Christus, om mijn vrijheid van handelen
vanuit het evangelie niet volledig te benutten.
19. Want om vrij te zijn van alles, heb ik mij naar
iedereen als slaaf opgesteld, zodat dat meer winst
op zou leveren.
20. Zo ben ik voor de Joden een Jood geworden, om de
Joden te kunnen winnen. Voor wie onder de wet
zijn, als onder de wet, zodat ik zou winnen wie
onder de wet zijn.
21. Voor wie zonder wet zijn als zonder wet zijnde,
zonder de wet van God los te laten, veeleer
onderworpen aan Christus, om wie zonder wet zijn
te winnen.
22. Ik ben zwak voor de zwakken geworden, om de
zwakken te kunnen winnen. Voor iedereen ben ik
van alles geworden, zodat ik in ieder geval enigen
zou redden.
23. En dat doe ik voor het goede nieuws, zodat ik daar
deel aan zou krijgen.
24. Weet u niet dat iedereen in het stadion wel rent,
maar dat er één de prijs ontvangt? Ren zo dat u die
kunt aannemen.
25. Bovendien heeft iedereen die deelneemt aan de
wedstrijd controle over zichzelf, zij immers om een
vergankelijke kroon te kunnen ontvangen, maar wij
voor een onvergankelijke.
26. Zo ren ik dus niet doelloos rond, zo vecht ik zonder
in het wilde weg te slaan.
27. Ik beteugel mijn lichaam juist en maak het tot
slaaf, zodat ik niet na aan anderen gepredikt te
hebben, zelf afgewezen kan worden.

I Korintiërs 10
1. Ook wil ik niet dat u onwetend bent, broers, dat
onze voorvaders allemaal onder de wolk geweest
zijn, en allen door de zee getrokken zijn,
2. en iedereen in Mozes gedoopt is, zowel in de wolk
als in de zee,
3. en zij allemaal hetzelfde geestelijke voedsel
gegeten hebben,
4. en zij allemaal dezelfde geestelijke drank
gedronken hebben. Want zij hebben uit de
geestelijke Rots Die vooruit gaat gedronken, en
daarbij is Die Rots de Christus geweest.
5. Toch is deze God met de meeste van hen niet blij
geweest. Want zij zijn geveld in de woestijn.
6. En deze dingen zijn ons tot voorbeeld gebeurd, om
niet te verlangen naar wat slecht is, zoals zij dat
wel verlangd hebben.
7. Word geen afgodendienaar, zoals sommige van
hen, waarvan werd opgeschreven: ‘Het volk is gaan
zitten om gegeten en gedronken te hebben en zij
zijn opgestaan om spottend lol te trappen.’
8. En dat wij niet zullen hoereren, net als sommige
van hen hoereerden, en in één dag zijn er
drieëntwintigduizend afgevallen.
9. En dat wij de Christus niet op de proef zullen
stellen, zoals sommige van hen de proef op de som
genomen hebben, en door slangen ten onder zijn
gegaan.
10. Mopper ook niet, zoals sommige van hen
gemopperd hebben en zij zijn door de giftige
vernietigende slang vernietigd.
11. En al deze dingen zijn hen als voorbeeld
overkomen, het is dus ook als voorbeeld voor ons

6

opgeschreven, over wie het einde van de
tijdperken is aangebroken.
12. Zodat wie denkt te staan, uitkijkt dat hij niet zou
vallen.
13. Geen enkele beproeving eiste u nog op, behalve dat
wat mensen nu eenmaal overkomt, en God is ook
betrouwbaar, Die niet zal toestaan dat u boven uw
macht wordt beproefd, omdat Hij met de
beproeving ook de uitweg klaar zal zetten, om die
te kunnen dragen.
14. Daarom mijn geliefden, vlucht weg voor afgoderij.
15. Ik spreek immers met wijzen, beoordeel wat ik zeg.
16. De heilzame drinkbeker die ons zegen brengt, is dat
niet het deelhebben aan het bloed van Christus? Is
het brood dat wij breken niet het deelhebben aan
het lichaam van Christus?
17. Omdat wij één brood, één lichaam van velen zijn.
Want wij maken met zijn allen deel uit van dat ene
brood.
18. Kijk naar het natuurlijke Israël, zijn zij die van de
slachtoffers eten niet de deelnemers aan (de dienst
van) het altaar?
19. Wat bedoel ik dan te zeggen, dat een afgod iets
voorstelt? Of dat een offer aan afgoden iets
voorstelt?
20. Juist wat de samenlevingen offeren, dat offeren ze
aan demonen en niet aan God. Bovendien wil ik
niet dat u een vazal van afgoden wordt.
21. U kunt niet de beker van de Heer drinken, samen
met die van demonen. U kunt niet deelnemen aan
de tafel van de Heer én aan de tafel van demonen.
22. Of dagen wij de Heer uit? Zijn wij dan sterker dan
Hij?
23. Alle dingen zijn mogelijk voor mij, maar niet alles
is nuttig. Alle dingen zijn mogelijk voor mij, maar
niet alles bouwt op.
24. Laat niemand zoeken wat van zichzelf is, iedereen
zoekt juist wat van de ander is.
25. Eet alles wat op de vleesmarkt verkocht wordt,
zonder navraag te doen, vanwege het geweten.
26. Want de aarde en haar volheid is van de Heer.
27. En als iemand vanuit de ongelovigen u uitnodigt, en
u wilt daarnaartoe gaan, eet alles wat u wordt
voorgezet, niets onderzoekend vanuit het
geweten.
28. Maar als iemand u zegt: ‘Dit is als offer gedood,’
eet het dan niet, vanwege wie dit kenbaar gemaakt
heeft en het geweten. Want de aarde en haar
volheid is van de Heer.
29. En ik bedoel niet uw eigen, maar dat van de ander.
Want waarom zou mijn vrijheid van handelen door
het geweten van een ander beoordeeld worden?
30. Als ik daarbovenop van de genade deel uitmaak,
wie spreekt er dan nog kwaad van waar ik dankbaar
voor ben?
31. Of u dus eet of drinkt, of wat u ook doet, doe alles
ter ere van God.
32. Doe het zonder aanstoot te geven, zowel tegenover
de Joden als de Grieken, als tegenover de kerk van
God.
33. Net zoals ik iedereen in alles ter wille ben, niet op
zoek naar mijn eigen voordeel, maar naar dat van
velen, zodat zij gered kunnen worden.
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I Korintiërs 11
1. Doe mij na, zoals ik Christus nadoe.
2. En ik complimenteer u daarvoor broers, omdat u
zich alles van mij herinnerd hebt, en u vasthoudt
aan de voorschriften die ik aan u heb
overgedragen.
3. Bovendien wil ik dat u beseft dat Christus het Hoofd
van elke man is, en de man het hoofd van de vrouw.
Bovendien is God het Hoofd van Christus.
4. Elke man die bidt of profeteert, het hoofd
bedekkend, die zet zijn Hoofd te schande. En elke
vrouw die met ongesluierd hoofd bidt of
profeteert, die beschaamt het hoofd (de man) van
haarzelf, want dat staat gelijk aan kaalgeschoren
zijn.
5. Want als een vrouw ongesluierd is, laat haar dan
ook maar kaalgeschoren worden.
6. Want het is toch een schande voor de vrouw om
geschoren of kaal te zijn? Dus als het schandelijk
voor een vrouw is om geschoren of kaal te zijn, laat
haar dan een sluier dragen.
7. Want een man is het niet verschuldigd om het
hoofd te omsluieren, als beeld, en tot lof van God,
onderaan beginnend. Maar de vrouw is tot lof van
de man.
8. Want een man is niet uit de vrouw, maar de vrouw
is uit de man.
9. Want de man werd niet om de vrouw geschapen,
maar de vrouw om de man.
10. Daarom is de vrouw het verschuldigd om een
gezagdrager boven het hoofd te hebben, omwille
van de engelen.
11. Daarbij is de man niet los te zien van de vrouw, en
de vrouw niet los te zien van de man, in de Heer.
12. Want net zoals de vrouw uit de man komt, zo komt
ook de man er via de vrouw, en komt alles bij God
vandaan.
13. Beslist u voor uzelf. Is het voor een vrouw passend
om ongesluierd tot God te bidden?
14. Leert de natuur u zelf dan niet dat als een man het
haar lang draagt, dat hem dat tot schande maakt.
15. Maar als een vrouw het haar lang draagt, dan
brengt dat haar lof, omdat het lange haar, haar als
een sluier gegeven werd.
16. Maar als iemand denkt betweterig te moeten zijn,
dan hebben wij die gewoonte niet, en ook de
kerken van God niet.
17. Daarbij breng ik deze boodschap niet om
goedkeuring te krijgen, maar omdat dit uw
samenkomen niet verbetert, het verslechtert ze
juist.
18. Want als belangrijkste van uw samenkomsten als
kerk, hoor ik dat er onenigheid onder u is, en ten
dele geloof ik dat.
19. Want er moeten wel verschillende leerstellingen
onder u zijn, zodat de beproefden onder u
openbaar zouden kunnen komen.
20. Uw samenkomsten zijn immers ieder voor zich, ze
zijn niet om de maaltijd van de Heer gegeten te
hebben.
21. Want ieder neemt van tevoren zijn eigen maaltijd
om zo al gegeten te hebben, en dan heeft de één
honger terwijl de ander dronken is.
22. Natuurlijk heeft u geen huizen om te eten en te
drinken! Of veracht u de kerk van God en zet zo

wie niets heeft voor schut? Wat moet ik daarvan
zeggen? Moet ik u hiervoor prijzen? Ik prijs u zeker
niet.
23. Want ik heb iets van de Heer overgedragen
gekregen dat ik ook heb toevertrouwd aan u, dat
de Heer in de nacht van Zijn verraad het brood
genomen heeft,
24. en na dankgezegd te hebben dit gebroken heeft,
gezegd hebbend: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam
dat voor u wordt gebroken. Doe dit om mij te
herinneren.’
25. Net zo met de beker, na de maaltijd, sprekend: ‘Dit
is de beker van het nieuwe verbond met mijn
bloed. Doe dit, zo vaak als u drinkt, om mij te
herinneren.’
26. Want zo vaak als u het brood kunt eten en de beker
kunt drinken maakt u de dood van de Heer bekend,
totdat Hij zou komen.
27. Voor zover iemand onwaardig van dit brood kan
eten, of van de beker van de Heer, die zal schuldig
bevonden worden aan het lichaam en de moord op
de Heer.
28. Laat ieder mens zichzelf daarbij onderzoeken, en
laat hij zo het brood eten, en laat hem de beker
drinken.
29. Want wie onwaardig eet en drinkt, eet en drinkt
tot zijn eigen veroordeling, niet doordenkend over
het lichaam van de Heer.
30. Daarom zijn er velen zwakken en zieken onder u,
en ontslapen er velen.
31. Want als wij onszelf beoordeeld hebben, dan
zouden wij niet veroordeeld worden,
32. maar, ter beoordeling van de Heer worden
opgevoed, zodat wij niet met de kosmos
veroordeeld zouden worden.
33. Daarom mijn broers, als u samenkomt om te eten,
zie dan gastvrij uit naar elkaar.
34. En als iemand van de honger smacht, eet dan thuis,
zodat u niet tot uw eigen oordeel samenkomt. En
wat het overige betreft, als ik zou komen dan stel
ik orde op zaken.

I Korintiërs 12
1. En over de geestelijke zaken, broers, wil ik niet dat
u onwetend bent.
2. U weet dat u een samenleving geweest bent die
naar de stomme afgoden achter wie u aangelopen
hebt bent afgeleid.
3. Dus daarom maak ik u bekend dat niemand door de
Geest van God zegt: ‘Vervloekte Jezus,’ en ook
niemand bij machte is om te zeggen: ‘Heer Jezus,’
behalve door de Heilige Geest.
4. Bovendien is er wel verschil in gaven, maar is het
dezelfde Geest,
5. er is ook variatie in bedieningen, maar het is
dezelfde Heer,
6. zo zijn er ook verschillende resultaten, maar is het
dezelfde God, Die alles in iedereen van kracht
voorziet.
7. Bovendien is aan iedereen openbaring van de Geest
gegeven om een bijdrage te leveren aan het
geheel.
8. Want aan de één is een woord van wijsheid door de
Geest gegeven, en aan de ander een woord van
inzicht door dezelfde Geest.
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9. Aan de één geloof, door dezelfde Geest, en aan de
ander de gunst om te genezen, door diezelfde
Geest.
10. Aan de één krachtige daden, en aan de ander
profetie, de één beoordeelt geesten, en de ander
heeft moedertalen, en weer een ander vertaald
talen.
11. Maar dit allemaal bewerkt dezelfde Geest, ieder
persoonlijk toedelend naargelang Hij wil.
12. Want net zoals het lichaam één is, en vele
ledematen heeft, terwijl al die ledematen
onderdeel zijn van dat ene lichaam, hoeveel het er
ook zijn, het is één lichaam, precies zo is het met
de Christus.
13. Want in één Geest zijn wij allemaal in één lichaam
gedoopt, zowel Joden als Grieken, zowel slaven als
vrijen, en zijn we allemaal met één Geest bezield.
14. Het lichaam bestaat toch niet uit één ledemaat,
maar uit velen?
15. Als de voet zegt: ‘Ik ben de hand niet, en daarom
hoor ik niet bij het lichaam,’ hoort deze daarom
niet bij het lichaam?
16. En als het oor zegt: ‘Omdat ik het oog niet ben,
hoor ik niet bij het lichaam,’ hoort zij daarom niet
bij het lichaam?
17. Als heel het lichaam een oog is, waar is dan het
gehoor? Als het lichaam een oor is, waar is dan de
reuk?
18. Bovendien heeft deze God de ledematen juist een
plaats gegeven, elk van hen in het lichaam, zoals
Hij dat gewild heeft.
19. En als alles uit één ledemaat zou bestaan, waar is
dan het lichaam gebleven?
20. Er zijn inderdaad veel ledematen, maar er is één
lichaam.
21. En het oog heeft de macht niet om tegen de hand
te zeggen: ‘Ik heb u niet nodig!’ Laat staan het
hoofd tegen de voeten: ‘Ik heb u niet nodig!’
22. Het is totaal anders, de ledematen die het zwakste
lijken te zijn, die zijn juist noodzakelijk.
23. En wat wij het laagwaardigste van het lichaam
vinden, dat bekleden wij met veel meer
waardigheid. En wat van ons geen uitstraling heeft
dat heeft een bijzonder elegante vorm.
24. En zo komt onze elegante vorm niets tekort, God
heeft juist een mix van het lichaam gemaakt, zodat
wat achtergesteld is veel meer eer betoond wordt,
25. zodat het lichaam niet verscheurd zal raken, maar
dat de ledematen juist zelf voor elkaar zouden
zorgen.
26. En als een van de ledematen lijdt, dan lijden alle
andere ledematen mee, maar ook als een ledemaat
geëerd wordt, dan delen alle ledematen in die
vreugde.
27. U bent dus dat lichaam van Christus en in
ledematen verdeeld.
28. En wie heeft God dan werkelijk in de kerk
geplaatst? Als eerste apostelen, als tweede
profeten,
ten
derde
leraren,
vervolgens
wonderbare krachten, gevolgd door gaven van
genezing, vervangende helpers, bestuurders en
(meerdere) moedertalen.
29. Niet iedereen is apostel, niet iedereen is profeet,
30. niet alle gaven zijn genezend, niet iedereen
spreekt (meerdere) talen, niet iedereen vertaald.
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31. Maar jaag nadrukkelijk naar de krachtigste gaven
en daarbovenop toon ik u een weg die alles te
boven gaat:

I Korintiërs 13
1. Al kan ik de talen van mensen spreken, zelfs die
van engelen, maar hou niet vast aan de liefde, dan
ben ik als echoënd koper of als schallende
cimbalen.
2. En al kan ik profeteren en zou alle geheimen
geweten hebben, ja álles weten, en al kan ik ten
volste overtuigd zijn zodat ik bergen verzet, maar
ik kan niet liefhebben, dan ben ik niets.
3. En al zou ik al mijn bezittingen voor voedsel
verdeeld hebben, ook al zou ik mijn lichaam
gegeven hebben zodat het zal worden verbrand, en
kan niet liefhebben, het levert mij niets op.
4. Dan liefhebben! Dat is volhouden, vriendelijk zijn,
juist liefde is niet jaloers, juist liefde schept niet
op over zichzelf, het is zonder fysieke
opgeblazenheid,
5. zonder uiterlijk vertoon, zichzelf niet zoekend,
zonder ergernis, het kwaad niet aanrekenend,
6. zich niet verheugend over onrechtvaardigheid,
maar zich verheugend in de waarheid,
7. alle dingen verdragend, alle dingen gelovend, alle
dingen hopend, alle dingen volhoudend,
8. juist liefhebben verliest het nooit. Maar of het nu
profetieën zijn, ze zullen uitgewerkt zijn. Of het
nu talen zijn, zij zullen stoppen. Of ook de kennis,
haar nut gaat voorbij.
9. Want onze kennis is ten dele, en ons profeteren is
ten dele.
10. Maar als het volmaakte gekomen zou zijn, dan zal
dat deel zijn uitgewerkt.
11. Vanaf dat ik een kind geweest ben, heb ik als kind
gesproken en als kind begrepen, als kind heb ik
afgewogen. Maar vanaf dat ik een man geworden
ben is dat wat kinderlijk is uitgewerkt.
12. Want nu kijken wij zoals in een raadselachtige
(wazige) spiegel, maar dan ‘face to face’. Nu weet
ik een deel, maar dan zal ik grondig leren kennen,
zoals ikzelf gekend ben.
13. En juist nu blijven geloof, hoop en liefde, al deze
drie, maar vooral de liefde is daar het sterkste van.

I Korintiërs 14
1. Jaag de liefde na, verlang hevig naar de geestelijke
zaken, en liever dat u kunt profeteren,
2. want wie in een andere taal spreekt, spreekt niet
tegen mensen maar tegen God.
3. Want niemand begrijpt dat, omdat hij geheimtaal
spreekt. Maar wie tegenover mensen profeteert,
die spreekt om op te bouwen en te bemoedigen en
te troosten.
4. Wie in een andere taal spreekt bouwt zichzelf op,
maar wie profeteert bouwt de kerk op.
5. Ik wil dat u allemaal in een andere taal spreekt,
maar meer nog dan in die nieuwe taal te spreken,
dat u kunt profeteren, behalve als de betekenis
uitgelegd kan worden, zodat de kerk opgebouwd
zou worden.
6. Het is juist zo, broers, dat als ik sprekend in een
andere taal naar u toe kom, wat gaat u dat helpen?
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Tenzij ik u openbarend aan zou spreken, of met
kennis, of profeterend, of onderwijzend.
7. Zelfs levenloze dingen maken geluid, of het nu een
fluit of een harp is, als er geen verschillend geluid
klinkt, hoe zal dan opgemerkt worden wat de fluit
en wat de harp is?
8. Want als de trompet een niet thuis te brengen
geluid zou geven, wie zal zich dan opstellen voor
de strijd?
9. Dat geldt ook voor u, behalve wanneer er woorden
uit uw mond komen die makkelijk te herkennen
zijn, hoe zal anders bekend worden wat gezegd is?
Want dan zou u in het luchtledige spreken.
10. Het is zoveel wat de geschapen geluiden in deze
kosmos kunnen bewerkstelligen, want niets is
onbetekenend.
11. Als ik dus niet geweten zou hebben wat de macht
van de stem is, dan zal ik als een buitenlands
sprekende voor iemand zijn, en is wie terugspreekt
als een buitenlander voor mij.
12. Dat geldt dus ook voor u, omdat u ijverig verlangt
naar de geestelijke zaken, zoek om de kerk op te
bouwen zodat u rijkelijk floreert.
13. Laat daarom wie een vreemde taal spreekt bidden
om die uit te leggen.
14. Want als ik in een vreemde taal bid, dan bidt mijn
geest wel, maar blijft mijn verstand onvruchtbaar.
15. Wat betekent dat dan? Ik zal met de geest spreken
en zal ook met het verstand spreken. Ik zal met de
geest zingen en ook met het verstand zingen.
16. Omdat wanneer u met de geest zou zegenen, en
daarmee de bijeenkomst van de ongeschoolden
belast, hoe zal hij dan het: ‘Amen,’ uitspreken over
uw dankzegging? Want hij weet niet wat u zegt.
17. Want u spreekt wel degelijk dank uit, maar het
bouwt de ander niet op.
18. Ik dank deze God van mij, dat ik meer dan u allen
in vreemde talen spreek.
19. Maar in de kerk wil ik liever vijf woorden met mijn
verstand spreken, zodat ik ook anderen zou
onderwijzen, dan ontelbaar veel woorden in een
vreemde taal.
20. Broers, wees geen kinderen in het beheersen van
de geest, maar kinderen in wat slecht is, en
volwassen in het beheersen van de geest.
21. In de wet werd opgeschreven: ‘Met andere talen en
vreemde uitspraak zal ik tot dit volk spreken, en op
die manier zullen zij mij niet gehoorzamen,’ zegt
de Heer.
22. De vreemde talen zijn dus wel een teken, niet voor
de gelovigen, maar voor de ongelovigen. Net zoals
profeteren niet voor de ongelovigen, maar voor de
gelovigen is.
23. Wanneer de kerk dus volledig samen zou komen, en
iedereen spreekt in vreemde talen, en bovendien
komen er niet onderlegde ongelovigen, zullen zij
dan niet zeggen dat u gek bent?
24. Maar als iedereen profeteert, en er komt ook een
ongelovige of niet onderlegde binnen, dan wordt
hij door iedereen overtuigd, door iedereen
innerlijk beoordeeld,
25. en zo worden de geheimen van zijn hart openbaar
gemaakt. Dan zal hij voorovervallend God
aanbidden, verklarend dat God werkelijk in u is.
26. Wat bedoel ik dus, broers? Als u samenkomt, dan
heeft ieder van u persoonlijk een psalm, of iets te
onderwijzen, of een vreemde taal, of iets te

openbaren, of iets uit te leggen, lever een
opbouwende bijdrage!
27. Als iemand in een vreemde taal spreekt, laat het
er twee, maximaal drie zijn, en om de beurt, en
laat één de uitleg geven.
28. Maar als er geen vertaler is, zwijg dan in de kerk,
en laat hem tot zichzelf en tot God spreken.
29. Laat bovendien twee of drie profeten spreken, en
laten de anderen dat beoordelen.
30. En als aan iemand anders die zit iets geopenbaard
zou worden, laat de eerste dan stil zijn.
31. Want iedereen kan een voor een profeteren, zodat
iedereen ervan kan leren en iedereen bemoedigd
kan zijn.
32. De geesten van de profeten zijn dan ook aan de
profeten onderworpen.
33. Want deze God bewerkt geen onrust, maar rust,
net als in alle kerken van de heiligen.
34. Laat uw vrouwen in de kerken stil zijn, want aan
hen werd het spreken niet opgedragen, want u bent
ondergeschikt gemaakt, zoals de wet dat ook zegt.
35. Maar als zij iets geleerd willen hebben, laat ze het
thuis aan hun eigen man vragen, want het is
beschamend voor vrouwen om in de kerk te
spreken.
36. Of is het Woord van God van u uitgegaan, of heeft
het alleen u bereikt?
37. Als iemand een profeet, of geestelijk denkt te zijn,
laat die goed bekend zijn met wat ik aan u schrijf,
want het zijn geboden van de Heer.
38. Maar als iemand dat bewust ontkent, dwaal dan
maar.
39. Daarom, broers, verlang hevig om te profeteren en
voorkom niet om in vreemde talen te spreken.
40. Laat alles vloeiend en op een ordelijke wijze
gebeuren.

I Korintiërs 15
1. Bovendien maak ik u het goede nieuws dat ik u
gebracht heb bekend, broers, wat u ook heeft
aangenomen, waarin u ook vaststond,
2. waardoor u ook behouden blijft. Het woord dat ik
enige tijd als goed nieuws bekend heb gemaakt.
Voor zover u het vasthoudt, anders heeft u het voor
niets geloofd.
3. Want ten eerste heb ik u toevertrouwd wat ik ook
ontvangen heb, dat Christus voor onze zonden
gestorven is, volgens de Schriften.
4. En dat Hij is begraven en op de derde dag uit de
dood werd opgewekt, volgens de Schriften.
5. En dat Hij door Kefas is gezien, vervolgens door de
twaalf.
6. Hierna is Hij door meer dan vijfhonderd broers op
één moment gezien, van wie de meeste er tot op
dit moment nog altijd zijn, maar sommigen zijn
ontslapen.
7. Vervolgens is Hij gezien door Jakobus, daarna door
alle apostelen.
8. En als laatste van iedereen, net als bij een
ontijdige geboorte, is Hij ook door mij gezien.
9. Want ik ben de minste van de apostelen, die het
niet past om apostel genoemd te worden, want ik
heb de kerk van God vervolgd.
10. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en
Zijn genade is voor mij geen lege huls gebleken,
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maar ik heb veel harder dan iedereen gewerkt. Dat
wil zeggen niet ik, maar Gods genade die bij mij is.
11. Of ik het nu ben, of zij, dit is wat wij verkondigen
en dit is wat u geloofd heeft.
12. Maar als er wordt verkondigd dat Christus uit de
dood werd opgewekt, waarom zeggen sommigen
van u dan dat er geen opstanding uit de doden is?
13. Want als er geen opstanding uit de doden is, dan
werd Christus ook niet uit de dood opgewekt.
14. En als Christus niet uit de dood werd opgewekt, dan
is wat wij verkondigen waardeloos, en is ook uw
geloof waardeloos.
15. Dan zijn wij aantoonbaar valse getuigen van God,
omdat wij van God getuigd hebben dat Hij Christus
uit de dood heeft opgewekt, Die Hij niet heeft
opgewekt als de doden immers niet opgewekt
worden.
16. Want als de doden niet opgewekt worden, dan
werd Christus ook niet opgewekt.
17. Dus als Christus niet werd opgewekt, dan is uw
geloof dwaasheid en mist u nog altijd uw doel.
18. Dan zijn ook wie in Christus ontslapen zijn
vernietigd.
19. Als onze hoopvolle verwachting in dit leven alleen
in Christus is, dan zijn wij het ellendigste van alle
mensen.
20. Maar nu is Christus júist uit de dood opgestaan, Hij
is de eerste vrucht van hen die ontslapen zijn
geworden.
21. Want aangezien de dood er is door de mens, is de
opstanding uit de doden er ook door de mens.
22. Want zoals iedereen in Adam sterft, zo zal ook
iedereen in de Christus levend gemaakt worden.
23. Maar ieder op zijn eigen volgorde, de eerste
vruchten van Christus, daarna die van Christus
(zijn) tijdens Zijn terugkomst,
24. (tenslotte) hierna, aan het einde, als Hij het
koningschap aan de God en Vader in handen
gegeven zal hebben, als Hij alle leiderschap en alle
heerschappij en alle machthebbers volledig
inactief gemaakt zal hebben.
25. Want het past Hem dat Hij regeert tot alle vijanden
onder Zijn voeten geplaatst zullen zijn.
26. De laatste vijand die werkeloos wordt gemaakt is
de dood.
27. Want Hij heeft alle dingen onder Zijn voeten
geplaatst. Maar als Hij zegt dat alle dingen aan
Hem onderworpen werden, is het duidelijk dat dit
Degene Die alles aan Hem onderworpen heeft
uitzondert.
28. Bovendien zal, als alle dingen aan Hem
onderworpen kunnen zijn, ook de Zoon zelf zich
onderwerpen aan Degene Die Hem alles
onderworpen heeft, zodat deze God alles in allen
kan zijn.
29. Wat zullen zij die voor de doden gedoopt worden
anders doen? Als de doden totaal niet opgewekt
worden, waarom worden zij dan werkelijk voor de
doden gedoopt?
30. Waarom zijn ook wij elk uur in gevaar?
31. Met de dag sterf ik, net zo zeker als jullie onze
roem zijn, die ik in Christus Jezus onze Heer bezit.
32. Wanneer ik, zoals mensen dat doen, in Efeze met
wilde dieren gevochten heb, wat levert mij dat dan
op? Als doden niet opstaan, laten wij eten en
drinken, want morgen sterven wij toch.
33. Dwaal niet, slechte omgang bederft goede zeden.
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34. Wees nuchter zoals het hoort, en zondig niet, want
sommigen zijn onwetend over God, dat zeg ik tot
uw schande.
35. Toch zal iemand zeggen: ‘Hoe worden de doden
dan opgewekt en met wat voor soort lichaam
komen zij?’
36. Onbegrijpelijk! Wat u zaait, wordt niet levend
tenzij het sterft.
37. En wat gezaaid wordt, wordt niet zo gezaaid als het
lichaam dat het worden zal, bovendien is de korrel
kaal, zoals dat gaat, van graan of iets anders.
38. Maar God geeft het een lichaam zoals Hij dat
bepaald heeft, en aan elk van de zaden een
karakteristiek lichaam.
39. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, bovendien is het
ene vlees inderdaad menselijk, en het andere vlees
van dieren, het ene van vissen en het andere van
vogels.
40. Zo zijn er ook lichamen in de hemel, en lichamen
op aarde. De één inderdaad met hemelse
heerlijkheid, de ander met die van de aarde.
41. De één met de heerlijkheid van de zon en de ander
met de heerlijkheid van de maan (als kopie), en
één met de heerlijkheid van de sterren. Bovendien
verschilt de ene ster in heerlijkheid van de andere
ster.
42. Zo ook het opstaan uit de dood. Er wordt gezaaid
in verval en er wordt onvergankelijk opgewekt.
43. Er wordt gezaaid in oneer en er wordt opgewekt in
heerlijkheid. Er wordt verzwakt gezaaid en
krachtig opgewekt.
44. Het lichaam van een levende ziel wordt gezaaid en
het lichaam van een geestelijk wezen wordt
opgewekt. Er is een lichaam van een levende ziel
en een lichaam van een geestelijk wezen.
45. Net zoals staat geschreven: ‘De eerste mens Adam
is ontstaan als levende ziel,’ de laatste Adam voor
het levend maken van de geest.
46. Dus niet eerst een geestelijk wezen, maar de
levende ziel, hierna het geestelijke wezen.
47. De eerste mens is uit de aarde, van stof, de tweede
Mens de Heer uit de hemel.
48. De aard van de stoffelijke, is net als de aard van de
stoffelijken, en de aard van Wie in de hemel is, is
net zoals wie in de hemel zijn.
49. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen
hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse
dragen.
50. Bovendien maak ik dit duidelijk, broers, dat vlees
en bloed niet in staat zijn om het koninkrijk van
God te beërven, net zoals het vergankelijke het
onvergankelijke niet beërft.
51. Kijk, ik verklaar u een geheim, wij zullen heus niet
volledig inslapen, maar wij zullen volledig
veranderd worden,
52. in een plotseling neerwerpen, in een oogwenk, met
de laatste bazuin, want die bazuin zal schallen, en
de doden zullen onsterfelijk wakker gemaakt
worden, dan zullen wij lichamelijk veranderen.
53. Want dit vergankelijke moet zich bekleden met
onvergankelijkheid, en het sterfelijke moet zich
bekleden met onsterfelijkheid.
54. Want als dit vergankelijke onvergankelijkheid
aangetrokken zal hebben, en dit sterfelijke
onsterfelijkheid aangedaan heeft, dan zal dit
geschreven woord tot stand gebracht worden: ‘De
dood is verzwolgen in de overwinning.
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55. Dood waar is uw angel? Dodenrijk waar gaat de
overwinning naartoe?’
56. De zonde is de angel van de dood, bovendien is de
macht van de zonde de wet,
57. maar God zij dank, Hij geeft ons de overwinning
door onze Heer Jezus Christus.
58. Daarom, mijn geliefde broers, wees standvastig,
onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van
de Heer, wetende dat uw werk niet nutteloos is in
de Heer.

I Korintiërs 16
1. En wat de collecte voor de heiligen betreft, net
zoals ik de kerken van Galatië heb aangespoord, zo
doe ik dat ook bij u.
2. Laat ieder van u wekelijks iets van zichzelf
bijdragen, dat bewarend, wat hij ook verdiend
heeft, zodat er geen collectes behoeven te zijn als
ik kom.
3. Als ik bovendien zou komen, dan zal ik degenen die
u dat door middel van brieven zou toevertrouwen
doorsturen om uw genadegave naar Jeruzalem over
te brengen.
4. En als het mij toegestaan mag zijn om te gaan, dan
gaan ze met mij mee.
5. Bovendien zal ik naar u toe komen als ik door
Macedonië zou trekken. Want ik trek door
Macedonië.
6. En de bedoeling is dat ik dan bij u zal verblijven,
en ook zal overwinteren, zodat u mij verder op weg
zou kunnen helpen, waar ik ook heen zou gaan.
7. Want ik verlang u niet alleen op doorreis gezien te
hebben, maar ik hoop om enige tijd bij u te blijven,
als de Heer dat toe zal staan.
8. Ik zal wel tot Pinksteren in Efeze blijven.
9. Een grote en succesvolle deur is daar voor mij
opengegaan, al zijn velen tegen.

10. En als Timotheüs komt, let dan op dat hij zonder
angst bij u zou zijn, hij is net zo goed bezig met
het werk van de Heer als ik.
11. Laat niemand hem dus verachten. Maar help hem
verder naar tevredenheid, om naar mij terug te
keren, want ik verwacht hem samen met de broers.
12. En wat de broer Apollos betreft, ik heb hem sterk
aangespoord om met de broers mee naar u toe te
komen, toch is het zijn wil totaal niet geweest dat
hij nu zou komen, maar als hij de mogelijkheid
heeft zal hij komen.
13. Waak, volhard in geloof, mannelijk, krachtig!
14. Breng alle dingen met liefde tot stand.
15. Ook spoor ik u aan broers, u kent het huis van
Stefanas, wat de eerste vrucht van Achaje is, en
dat zij zich ten dienste van de heiligen opgesteld
hebben,
16. dat u zich ook onderwerpt aan hen, net zoals
iedereen die met mij samenwerkt en zich inspant.
17. Ik ben dan ook blij met de aanwezigheid van
Stefanas en Fortunatos en van Achaikos, dat zij
aangevuld hebben waarin u tekortschiet.
18. Want zij hebben mijn en uw geest opnieuw
gesterkt, erken dus wie zo zijn.
19. De kerken in Asia groeten u. Aquilla en Priscilla
groeten u nadrukkelijk in de Heer, met de kerk die
in hun huis is.
20. Alle broers groeten u, groet elkaar met een heilige
kus.
21. Deze groet is van mijn hand, Paulus.
22. Als iemand de Heer Jezus Christus niet liefheeft,
laat het offer op hem verhaald worden, de Heer is
gekomen!
23. De genade van de Heer Jezus Christus is met u.
24. Mijn liefde is met u verbonden in Christus Jezus,
amen. (De eerste brief aan de Korintiërs is
geschreven vanuit Filippi door Stefanas en
Fortunatos en Achaikos en Timotheüs.)

II Korintiërs
II Korintiërs 1
1. Paulus, door de wil van God een apostel van Jezus
Christus en de broer Timotheüs, aan de kerk van
God die zich in Korinthe bevindt, met alle heiligen
die in heel Achaje zijn.
2. Genade aan u en vrede van God onze Vader en de
Heer Jezus Christus.
3. Gezegend is deze God en Vader van onze Heer
Jezus Christus, de Vader van barmhartigheid en de
God Die iedereen bij zich roept,
4. Die ons aanmoedigend roept in al onze
moeilijkheden, want zo zijn wij in staat om wie
allerlei moeiten doorstaan aan te moedigen, door
de aanmoediging die wijzelf van God ontvangen
hebben.
5. Want voor zover het lijden van Christus ons in alle
hevigheid overkomt, zo worden wij ook geweldig
aangemoedigd door Christus.

6. En of wij nu verdrukt worden ter aanmoediging en
redding van u, wat zich toont in het verdragen van
hetzelfde lijden als dat wij ondergaan, of dat wij
zelf aangemoedigd worden, het is (alles) ter
bemoediging en redding van u.
7. Zo is onze hoop voor u boven alle twijfel verheven,
wetend dat, wanneer u deelt in het lijden, dit ook
geldt voor de bemoediging.
8. Want wij willen niet dat u onwetend bent, broers,
over de verdrukking die wij in Asia ondergaan
hebben. Dat wij buitensporig verdrukt zijn, de
macht ver te boven gaand, zodat wij zelfs voor ons
leven gevreesd hebben.
9. Meer nog, wij hielden onszelf innerlijk als ter dood
veroordeelden, waardoor wij niet op onszelf
zouden vertrouwen, maar juist op God Die de
doden opwekt.
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10. Die ons bij zo’n machtige dood vandaan gered
heeft en nog redt, op Wie wij hopen dat Hij ons nog
altijd zal blijven redden.
11. En ook u werkt met ons mee in gebed, zodat met
veel gezichten, als gave aan ons, door velen
dankgezegd wordt voor ons.
12. Want dit strekt tot onze eer, ons geweten getuigt
daarvan, dat wij in de eenvoud en oprechtheid van
God, niet met menselijke wijsheid, maar met de
genade van God, in deze kosmos bezig zijn
geweest, en wel het meest naar u toe.
13. Want wij schrijven u niets anders, anders dan wat
u leest en zelf al kent, waarbij ik hoop dat u dit tot
het einde toe zult blijven erkennen.
14. Bovendien passend bij de intensiteit waarmee u ons
hebt leren kennen, want wij zijn uw eer, net zoals
u de onze, op de dag van de Heer Jezus.
15. En hierop vertrouwend heb ik al eerder tot doel
gesteld om naar u toe te komen, zodat u hier
opnieuw uw voordeel mee zou kunnen doen.
16. Om via u naar Macedonië door te reizen, en vanuit
Macedonië weer terug naar u toe, om zo weer door
u verder geholpen te worden richting Judea.
17. Heb ik dan te makkelijk gehandeld door mij dit voor
te nemen? Of heb ik wat ik mij voorgenomen heb
uit menselijk oogpunt gedaan, want ik bedoel toch
dat ja, ja en nee, nee bij mij zou zijn?
18. Daarbij is God trouw, want ons woord aan u is niet
ja en nee tegelijk geworden.
19. Want de Zoon van God, Jezus Christus, Die, via mij
en Silvanus en Timotheüs, aan u bekend is
gemaakt, is niet ja en nee geworden, nee, het ja is
juist in Hem begonnen!
20. Want de vele beloften van God, zijn ja in Hem, en
amen in Hem, tot eer van God, via ons.
21. Maar Wie ons met u in Christus vast doet staan, en
ons gezalfd heeft, dat is God.
22. Die én ons verzegeld heeft, én ons de Geest als
onderpand in onze harten gegeven heeft.
23. Dus getuig ik naar deze God, met het uitroepen
vanuit mijn ziel, dat ik niet meer naar Korinthe toe
gekomen ben om ú te sparen.
24. Omdat wij niet heersen over uw geloof, maar
medewerkers zijn van wat uw vreugde is, het
geloof waarin u vaststond.

II Korintiërs 2
1. Dus heb ik dit bij mijzelf besloten, om niet weer
met een bezwaard hart naar u toe te komen.
2. Want, als ik u verdriet doe, wat maakt mij dan nog
blij? Dat is toch niet mijn kwetsen!
3. Daarom heb ik u dus daarover geschreven, zodat ik,
aangekomen, niet gekwetst kan worden over iets
waarover ik normaal gezien blij zou zijn. Toch
vertrouwde ik op u allemaal, want u allemaal bent
mijn vreugde.
4. Want onder veel druk en met stress op het hart heb
ik u onder veel tranen geschreven, niet om u
verdriet te doen, maar zodat u de liefde op zou
merken die ik in sterke mate voor u koester.
5. En als iemand verdriet veroorzaakte, dan deed hij
mij geen verdriet, maar, laat ik het niet te zwaar
aanzetten, in zekere zin u allemaal.
6. Een geschikte categorie (mensen) wordt namelijk
of overschat of zo iemand levert meerwaarde.
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7. Daarom, anderzijds, moet u genadig zijn en
vermanen zodat zo iemand niet in al te groot
verdriet wegzinkt.
8. Daarom vermaan ik u gezaghebbenden om zo
iemand lief te hebben.
9. Want ook om die reden heb ik u geschreven, zodat
ik uw beproefde karakter op zou kunnen merken,
of u wel in alles gehoorzaam bent.
10. Bovendien vergeef ik ook iedereen die u vergeeft,
want wat ik ook te vergeven had, zo iemand vergaf
ik. Omwille van uzelf, voor het aangezicht van
Christus, zodat Satan ons geen hak zou zetten.
11. Want zijn bedoelingen zijn ons niet onbekend.
12. Ook speelt nog mee dat, toen ik met het goede
nieuws van Christus in Troas aangekomen ben, mij
een deur in de Heer werd geopend. Ik had namelijk
innerlijk geen rust, omdat ik mijn broer Titus niet
tegenkwam.
13. Daarom heb ik afscheid van hen genomen, en ben
naar Macedonië vertrokken.
14. Maar God zij dank, Hij leidt ons altijd naar de
overwinning in Christus, en de geur van de kennis
van Hem openbaart zich door ons heen op iedere
plaats.
15. Omwille van Christus zijn wij een zoete geur van
God voor hen die gered worden. En wat betreft wie
verloren gaan,
16. met wie het zo gesteld is, (zijn wij) een dodelijke
geur tot in de dood. Maar voor anderen een geur
van leven, óm te leven, maar wie is daar geschikt
voor?
17. Want wij zijn niet zoals zovelen, handeldrijvend
met het woord van God, maar (wij doen dit) uit
oprechtheid, bovendien zoals het bij God vandaan
komt, in het zicht van God spreken wij door
Christus.

II Korintiërs 3
1. Beginnen wij dan opnieuw met het bewijzen van
onszelf?
Of
hebben
wij
dan
geen
aanbevelingsbrieven aan u, of aanbevelingsbrieven
van u nodig?
2. Onze brief bent u toch, geschreven in onze harten,
bekend en leesbaar voor alle mensen?
3. Het is toch duidelijk dat uzelf, door onze
bediening, een brief van Christus bent, niet met
inkt geschreven, maar door de Geest van de
levende God, niet op stenen platen, maar op
‘platen’ van een hart van vlees.
4. Bovendien is dat het soort vertrouwen dat wij via
Christus op God hebben.
5. Niet dat wij zo vol van onszelf zijn door alles te
beredeneren alsof het van onszelf komt, maar of
wij bekwaam zijn, dat komt bij God vandaan.
6. Die ons ook tot bekwame dienaren van een nieuwe
overeenkomst gemaakt heeft, niet opgeschreven,
maar geestelijk. Want wat opgeschreven is sterft
uit, maar wat geest is maakt levend.
7. En als ‘de bediening tot de dood’ die in schrift op
steen gegraveerd werd, al in heerlijkheid begonnen
is, zó dat de zonen van Israël op dat moment niet
in staat zijn om het gezicht van Mozes aan te kijken
vanwege de uitstraling van zijn gezicht, die
voorbijgaand is;
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8. hoeveel te meer zal de bediening van de geest dan
niet in heerlijkheid zijn?
9. Want als de bediening die veroordeelt al
heerlijkheid had, dan blinkt de bediening die
rechtvaardigt des te meer uit in heerlijkheid.
10. Want wat verheerlijkt werd, gaf wat deze bedeling
betreft geen echte luister, vanwege de
overtreffende heerlijkheid.
11. Want als dat wat ophoudt al via heerlijkheid
bestaat, dan geldt dat des te meer voor wat in
heerlijkheid blijft.
12. Daarom, met die hoop, zijn wij heel vrijmoedig om
te spreken.
13. En niet zoals Mozes die een sluier over zichzelf
gedaan heeft, zodat de zonen van Israël niet
zouden blijven staren naar wat ophoudt.
14. Juist daarom zijn hun gedachten verhard. Want tot
op vandaag hangt dezelfde sluier over het lezen
van het oude verbond, onontsluierbaar, omdat
deze in Christus pas wordt opgeheven.
15. Ja, juist tot op de dag van vandaag, wanneer Mozes
wordt voorgelezen, ligt er een sluier over hun hart.
16. Maar als dat zich keert tot de Heer, dan wordt die
sluier weggenomen.
17. En Die Heer is de Geest, en waar de Geest van de
Heer is, daar is vrijheid.
18. Dus wij veranderen allemaal als spiegelbeeld van
Hemzelf van de ene naar de andere heerlijkheid,
met ontsluiert gezicht de heerlijkheid van de Heer
weerspiegelend, precies lijkend op de Geestelijke
Heer.

II Korintiërs 4
1. Daarom hebben wij deze bediening en verliezen wij
de moed niet, vanwege de barmhartigheid die wij
ontvangen hebben.
2. Verborgen zaken die schaamte veroorzaken hebben
wij juist afgezworen, niet wandelend vanuit een
sluwe aanpak, of het woord van God met bedrog
toepassend, maar door de openbaring van de
waarheid op een rijtje te zetten, maken wij onszelf
voor het geweten van de mensen toetsbaar, in Gods
tegenwoordigheid.
3. Bovendien, als het goede nieuws van ons dat
verborgen was werkelijk bestaat, dan bestaat wat
verborgen was ook in wie verloren gaan.
4. In de ongelovigen, bij wie de God der eeuwen de
denkbeelden heeft verblind, met als doel om hen
niet te verlichten met het goede nieuws van de
heerlijkheid van de Christus, Die het beeld van God
is.
5. Want wij maken onszelf niet bekend, maar de Heer
Jezus Christus. Daarbij zijn wij zelf slaven van u
omwille van Jezus.
6. Omdat deze God heeft gezegd dat: ‘Licht uit de
duisternis geschenen heeft,’ heeft dát in onze
harten geschenen, als een stralend licht dat op de
kennis van Gods heerlijkheid valt, door te kijken
naar Jezus Christus.
7. En wij bezitten die schat in ‘aardenwerken
potten’, zodat het alles overtreffende van wat
‘kracht’ betekent alleen van God is, en niet van
ons.

8. (Wij zijn) door van alles in het nauw gebracht,
maar niet in nood. Zonder hulpmiddelen, maar niet
uitzichtloos.
9. Opgejaagd, maar niet in de steek gelaten.
Neergeworpen, maar niet omgekomen.
10. Altijd het overlijden van de Heer Jezus in het
lichaam meedragend, opdat ook het leven van
Jezus door ons lichaam heen geopenbaard zou
worden.
11. Want altijd zijn wij, die ten dode toe leven,
omwille van Jezus overgeleverd, zodat ook het
leven van Jezus door ons sterfelijke lichaam van
vlees geopenbaard zou worden.
12. Net zoals de dood werkelijk in ons werkzaam is, zo
betreft dat ook het leven in u.
13. Bovendien met dezelfde geestelijke overtuiging,
zoals staat beschreven: ‘Ik ben overtuigd geraakt,
en daarom heb ik gesproken,’ dus ook wij zijn
overtuigd, en spreken daarom ook.
14. Want het was hen bekend dat Wie de Heer Jezus
opgewekt heeft, ons ook via Jezus zal opwekken,
en met u bij elkaar zal plaatsen.
15. Want alles is omwille van u, met als resultaat dat
de genade overvloedig is toegenomen, vanwege
een grote toename aan dankbaarheid, en zo zou de
heerlijkheid van God des te groter worden.
16. Daarom verliezen wij de moed niet, want zelfs als
de buitenkant van ons mensen in verval raakt, dan
nog wordt het innerlijk van dag tot dag vernieuwd.
17. Want onze eenvoudige verdrukking van dit moment
staat in geen enkele verhouding tot het eeuwig
gewicht aan heerlijkheid dat daaruit voor ons
voortvloeit,
18. niet kijkend naar de zichtbare zaken, maar juist
naar wat onzichtbaar is, want de zichtbare zaken
zijn tijdelijk, maar wat onzichtbaar is, is eeuwig.

II Korintiërs 5
1. Want wij weten dat als dit aardse huis van tentdoek
uit elkaar valt, wij een gebouw van God hebben,
een niet met handen gemaakt huis, voor eeuwig in
de hemelen.
2. Want ook hierom zuchten wij, om die woonplaats
van ons in de hemel vol verlangen te betrekken.
3. Moge het zo zijn dat wij gekleed en niet naakt
bevonden zullen worden!
4. Want het bestaan in deze tent doet ons bezwaard
zuchten. Omdat wij nu eenmaal niet uitgekleed
willen zijn, maar aangekleed, met als resultaat dat
het sterfelijke door het levende verslonden zou
worden.
5. Bovendien is Wie hard voor deze zaak in ons
gewerkt heeft, God, Die ons de Geest ook als
voorschot geeft.
6. Daar dus altijd moed uit puttend, wisten wij al dat
wij, thuis in dit lichaam, ver van thuis bij de Heer
zijn.
7. [Want wij wandelen uit overtuiging, niet door
uiterlijke waarnemingen.]
8. Daardoor zijn wij ook vol goede moed, en
vertrekken wij graag, ja liever nog uit dit lichaam,
om thuis bij de Heer te zijn.
9. Daarom achten wij het in vriendschap verbonden
zijn ook hoog, of wij nu onder de eigen mensen zijn
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of daarbuiten, teneinde volledig door Hem
geaccepteerd te worden.
10. Want alles van ons moet voor de rechterstoel van
Christus geopenbaard worden, dat wat ieder voor
zich via zijn lichaam mee zou nemen, datgene waar
hij mee bezig geweest is, of goed, of slecht.
11. Dus wisten wij uit diep ontzag voor de Heer mensen
te overtuigen, en manifesteerden wij God. Daarbij
hoop ik dat het zich ook in uw bewustzijn
manifesteerde.
12. Want wij prijzen onszelf niet nogmaals bij u aan,
wij geven u alleen ons uitgangspunt om trots op te
zijn, om dat te hanteren tegen hen die over het
uiterlijke opscheppen, en niet over het hart.
13. Want of wij nu verbijsterd staan, God; of het
gezond verstand gebruiken, voor u.
14. Want zo houdt de liefde van Christus ons bij elkaar,
15. dit besloten hebbend, dat wanneer er één voor
iedereen gestorven is, dat iedereen dan gestorven
is. En Hij ís voor iedereen gestorven. Zodat wie
leven niet langer voor zichzelf kunnen leven, nee,
maar voor Hém, de gestorvene en opgewekte.
16. Zó, dat wij vanaf nu niemand meer op uiterlijk
beoordelen, maar, ook al kenden wij de uiterlijke
Christus, nu kennen wij Hem zo niet meer.
17. En zó, dat, het geeft niet wie het is in Christus,
diegene is een nieuwe schepping. Het
oorspronkelijke is dichtbij gekomen, kijk, nieuwe
dingen zijn ontstaan.
18. Bovendien is dit alles uit God, het omruilen van
Hemzelf voor ons, door Jezus Christus, en het in
dienst stellen van ons voor die ‘ruil die verzoening
brengt’.
19. Omdat God zó deze kosmos door Christus met
zichzelf heeft verzoend, hen hun misstappen niet
aanrekenend, en door ons aan te stellen voor het
onderwijs van verzoening.
20. Ter wille van Christus zijn wij dus oudsten, zó, dat
God via ons uitnodigt. En wij zeggen u dit met
klem, ter wille van Christus, wees met God
verzoend!
21. Want Hij Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij
ter wille van ons tot zonde gemaakt, zodat wij, in
Hem, mogen beginnen om aanvaardbaar voor God
te zijn.’

II Korintiërs 6
1. En ook door samenwerking sporen wij u aan om de
genade van God niet voor niets ontvangen te
hebben.
2. (Want Hij zegt: ‘Op de juiste tijd heb ik naar u
geluisterd, en op de dag van redding heb ik u
geholpen.’ Kijk, nu is het de juiste tijd, kijk, nu is
het de dag van redding.)
3. Zonder u een struikelblok voor te leggen, zodat de
hulp onberispelijk zou zijn.
4. Daarom presenteren wij ons in alles als dienaren
van God, met veel standvastigheid, onder druk,
onder dwang, in het nauw gebracht,
5. in tegenslagen, in gevangenschap, in chaos, met
hard werken, met waakzaamheid, met vasten,
6. met zuiverheid, met kennis, met volharding, met
vriendelijkheid, met de Heilige Geest, met
oprechte liefde,
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7. met waarachtige woorden, met Gods kracht, door
de wapens van het rechtschapen zijn aan de
rechter- en linkerhand,
8. door verering en verachting heen, door laster en
aanbeveling heen, alsof wij bedrieglijke zwervers
zijn en toch waarachtig,
9. als onbekenden, maar toch herkenbaar, als
stervend, en kijk, wij leven. Als disciplinerend
gestraft, maar niet ter dood gebracht.
10. Als bedroefden, maar altijd blij. Als armen, maar
velen verrijkend. Als niets bezittend, maar alles in
de hand houdend.
11. Onze mond ging open naar u Korintiërs en ons hart
verruimde zich.
12. Wat ons betreft beperken wij u niet, maar
vanbinnen bent u zelf verkrampt.
13. Dus, om het even, (ik spreek alsof tegen kinderen)
verruim uw hart!
14. Begin niet met het opleggen van een juk dat
ongelovigen
dragen,
want
wat
heeft
rechtschapenheid met wetteloosheid te maken? In
wat komt licht overeen met het duister?
15. En wat heeft Christus met Belial te maken? Of wat
heeft een gelovige met een ongelovige gemeen?
16. En waarin gaat de tempel van God samen met
afgoden? Want u bent een levende tempel van God,
precies zoals deze God gezegd heeft: ‘Ik zal in hen
wonen en ik zal met hen wandelen; en zal hun God
zijn, en zij zullen mijn volk zijn.
17. Trek daarom weg uit hun midden en stel een
grens,’ zegt de Heer, ‘en raak niets aan wat onrein
is, en ik zal u vriendelijk ontvangen,
18. en ik zal als een Vader voor u zijn, en u zult als
zonen en dochters voor mij zijn,’ zegt de
Almachtige Heer.

II Korintiërs 7
1. Dus nu wij deze beloften hebben geliefden, laten
wij dan al het vuil van lichaam en geest
schoonmaken, de heiligheid voltooiend uit diep
ontzag voor God.
2. Geef ons de ruimte! Wij hebben niemand onrecht
aangedaan, niemand te gronde gericht, niemand
opgelicht.
3. Niet om te veroordelen spreek ik, hiervoor heb ik
al gezegd dat u zo’n plaats in ons hart heeft om
samen te sterven en samen te leven.
4. Mijn mond is vol van u, mijn lof voor u is geweldig,
ik ben volop bemoedigd, ondanks al onze druk
stroom ik over van blijdschap!
5. Want het klopt dat wij lichamelijk geen moment
rust gehad hebben sinds wij in Macedonië zijn
aangekomen, omdat er op allerlei manieren druk
op ons wordt uitgeoefend. Strijd van buitenaf,
angst van binnenuit.
6. Maar Wie de terneergeslagene bemoedigd heeft
ons aangemoedigd, deze God, met de komst van
Titus.
7. En niet alleen met zijn komst, maar ook met de
bemoediging die wij van u ontvangen hebben, met
het bericht over uw verlangen, uw rouwen en uw
ijver voor mij, wat mijn vreugde heeft vergroot.
8. Maar zelfs als ik u met mijn brief pijn heb gedaan,
dan spijt mij dat niet, al heeft het mij (eerder) wel
pijn gedaan.

© Jim Sabelis

9. Want ik zie dat, al heeft de brief u een tijdlang pijn
gedaan, ik er nu blij om ben, niet omdat u pijn
heeft ervaren, maar omdat uw pijn u op andere
gedachten heeft gebracht. Want uw pijn heeft God
betroffen, zodat u in niets schade door ons geleden
kunt hebben.
10. Want de zielenpijn naar God bewerkt een
veranderde zienswijze waar je geen spijt van
krijgt. Bovendien leidt de pijn van deze kosmos tot
de dood.
11. Want kijk maar waar het hier om gaat, hoeveel uw
pijn, die God betrof, uitgewerkt heeft in
vooruitgang, zonder smoesjes, zonder ergernis,
zonder
angst,
zonder
hunkeren,
zonder
jaloersheid, zonder wraak. In alles heeft u uzelf
bewezen zuiver te zijn in deze zaak.
12. Dus wat ik u ook geschreven heb, het heeft geen
onrecht gedaan, zelfs niet naar degenen die
onrecht gedaan hebben, maar het heeft onze
oprechtheid naar u toe voor u en voor Gods ogen
geopenbaard.
13. Zo werden wij dus door uw bemoediging gesterkt.
En wij zijn nog veel blijer met de vreugde van
Titus, want zijn geest is door u allen gerustgesteld.
14. Want van alles waarover ik opgeschept heb over u
naar hem, niets daarvan is beschaamd, maar alles
is volgens de waarheid die wij u verkondigd
hebben, en zo is ons opscheppen naar Titus
bewaarheid geworden.
15. En zijn innerlijke affectie naar u is nog groter
geworden, zich uw aller gehoorzaamheid blijvend
herinnerend, zoals u hem met vrees en beven
ontvangen hebt.
16. Dus ik verblijd mij zo, dat ik vol goede moed ben
over alles van u.

II Korintiërs 8
1. Bovendien brengen wij u op de hoogte, broers, van
de genade van God die aan de kerken in Macedonië
is gegeven.
2. Want in veel stressrijke beproevingen blijkt juist
hun blijdschap overvloedig te zijn, en juist het
dieptepunt van hun armoede heeft hen een
overvloed aan rijkdom in eenvoud opgeleverd.
3. Want naar vermogen, kan ik getuigen, en uit eigen
keuze boven vermogen,
4. met veel pleiten en smeken van ons, hebben zij de
genade en de gemeenschapszin van de dienst aan
de heiligen van ons aanvaard.
5. En niet wat wij verwacht hebben, want zij hebben
zichzelf als eerste aan de Heer gegeven, en ook aan
ons, door wat God besloten heeft.
6. Want wij hebben bij Titus bepleit dat, zoals hij dat
eerder begonnen is, hij deze genadegave ook bij u
zou afronden.
7. Want net zoals u overvloed heeft in alles, in geloof,
in het woord, in kennis en allerlei inspanningen, in
uw liefde voor ons, zo kunt u ook uitblinken in deze
genadegave.
8. Dat zeg ik niet als decreet, maar door de
inspanning van anderen, daarbij de echtheid van
uw liefde toetsend.
9. Want u kent de genade van onze Heer Jezus
Christus, dat Hij, rijk zijnde, omwille van u arm is

geworden, zodat u door Zijn armoede rijk zou
worden.
10. Dus geef ik mijn mening daarover, wat winst voor
u oplevert, die al een jaar eerder begonnen bent,
niet alleen met het doen, maar ook met het willen.
11. Maak dat doen nu af, zodat, net zoals het
enthousiast willen, u het ook afmaakt met uw
bezit.
12. Want als u dat enthousiast voor ogen houdt, dan is
wat u heeft acceptabel, niet wat u niet heeft.
13. Want dát verlicht anderen niet, daarbij brengt het
u in problemen.
14. Maar op grond van de gelijkheid in deze tijd, is uw
overvloed er voor het tekort van hen, zodat ook
hun overvloed zou zijn voor waar u gebrek aan
heeft, zo zou gelijkheid ontstaan.
15. Zoals opgeschreven werd: ‘Wie veel had, heeft
niets meer dan nodig gehad, en wie weinig had,
heeft niets tekort gehad.’
16. Maar God zij dank, door u hetzelfde enthousiasme
als Titus in het hart te geven.
17. Want hij heeft die aansporing werkelijk ter harte
genomen, en is met grote ijver beginnend uit eigen
beweging naar u toegegaan.
18. En wij hebben een broer met hem meegestuurd,
over wie, met het goede nieuws, de roem zich
verspreidt langs alle kerken.
19. En dat niet alleen, hij is door de kerken ook
uitgekozen om een medereiziger van ons voor deze
genadegave te zijn, de zorg die aan ons is
toebedeeld tot eer van de Heer zelf, en om u
enthousiast te maken.
20. Zo wordt dit voorkomen, dat niemand ons
verwijten zou maken over de overvloedige ‘oogst’
die door ons wordt uitgedeeld.
21. Prachtig voorzienend, niet alleen in de ogen van de
Heer, maar ook in die van de mensen.
22. In groot vertrouwen hebben wij deze broer van ons
juist ook voor u met hem meegestuurd. (Wij
hebben hem al vaak in veel zaken op zijn ijver
getest, en nu des te meer)
23. Of het nu Titus is, mijn partner en medewerker
voor u, of het zijn onze broers, de apostelen van
de kerken, Christus beoordeelt.
24. Toon uw liefde dus, als indicatie van ons
opscheppen over u naar hen toe, ten overstaan van
alle kerken.

II Korintiërs 9
1. Want wat het dienstbetoon aan de heiligen betreft
is het overbodig voor mij om u te schrijven.
2. Want ik ken uw enthousiasme, waar ik over
opschep in Macedonië, dat Achaje al meer dan een
jaar voorbereidingen trof, en dat uw ijver velen
aangespoord heeft.
3. Ik heb u deze broers dan ook gestuurd, zodat het
roemen over u wat dit betreft niet voor niets zou
zijn, zoals ik gezegd heb, zodat u voorbereid kunt
zijn.
4. Want als er Macedoniërs met mij mee zouden
komen die u dan niet voorbereid aantreffen, dan
zouden wij beschaamd staan (laat staan uzelf) met
dat zelfverzekerd opscheppen hierover.
5. Daarom vond ik het nodig om de broers aan te
sporen om naar u toe vooruit te gaan, en de zegen
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die u vooraf beloofd heeft in gereedheid te
brengen, zodat die klaarstaat, precies als een
zegen, en juist zonder hebzucht.
6. Want wie spaarzaam zaait, zal ook spaarzaam
oogsten. En wie op hoop van zegen zaait, zal een
hoop zegen oogsten.
7. Iedereen volgt zijn eigen hart, niet met verdriet of
opgelegd. Want deze God houdt van de blije gever.
8. En deze God is bij machte om alle genadegaven
overvloedig in u te doen zijn. Zodat u altijd in alles
zelfvoorzienend bent, om alle goede daden
overvloedig aanwezig te laten zijn.
9. Zoals werd opgeschreven: ‘Hij heeft uitgestrooid,
Hij heeft het de armen geschonken, zo blijft zijn
rechtvaardigheid voor altijd.’
10. Bovendien, Wie het zaad aan de zaaier verstrekt,
Die kan ook het brood voor de maaltijd
verstrekken, en kan wat u gezaaid heeft
vermenigvuldigen, en de opbrengst van uw
rechtvaardigheid in alles doen toenemen.
11. In alles rijk gemaakt tot volledige eenvoud, die
vanuit ons zijn uitwerking vindt in dankbaarheid
naar God.
12. Want dan levert deze eredienst van het uitdelen,
niet alleen een aanvulling op het tekort van de
heiligen, maar ook overvloed, via de vele
dankzeggingen aan God.
13. Via de beproefdheid van deze ‘dienst van het
uitdelen’
God
verheerlijkend
met
uw
gehoorzaamheid aan het goede nieuws van de
Christus, en in eenvoud verbonden zijnde met hen
en iedereen.
14. Dan pleiten zij voor u, verlangend naar u, vanwege
de buitengewone genade van God over u.
15. Bovendien dank brengend aan God voor Zijn
onuitsprekelijke geschenk.

II Korintiërs 10
1. Ook ik Paulus zelf spoor u met de zachtmoedigheid
en mildheid van Christus aan, die in uw
aanwezigheid uiterlijk gezien wel nederig ben,
maar in afwezigheid recht door zee naar u toe.
2. Daarbij vraag ik u, afwezig zijnde, om naar
sommigen toe recht door zee te zijn, met een
overtuiging die ik als recht door zee beoordeel,
naar hen die vinden dat wij met uiterlijk vertoon
wandelen.
3. Want, al wandelen wij met uiterlijk vertoon, wij
strijden niet met uiterlijk vertoon,
4. (want de wapens van onze oorlogsvoering zijn geen
uiterlijk vertoon, maar kracht van God die
bolwerken vernietigd),
5. redeneringen ontkrachtend, met alles wat zich
hoogdravend tegen de kennis van God verheft en
elk denkbeeld klemzettend, ter gehoorzaamheid
aan Christus.
6. We zijn er klaar voor om alle misverstanden recht
te zetten, totdat uw gehoorzaamheid afgerond zou
zijn.
7. Ziet u wat voor ogen is? Als iemand zelf overtuigd
is van Christus, laat hij hierover dan weer bij
zichzelf te rade gaan, dat, net zoals hij van
Christus is, wij dat ook zijn.
8. Want niet alleen als ik onze autoriteit met meer
kracht naar iemand toe zou claimen (welke de Heer
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ons gegeven heeft om op te bouwen, niet om u af
te breken), dan zou ik mij echt niet voor gek
zetten.
9. Zodat het niet zou lijken dat ik u alleen maar op de
huid zit via brieven.
10. ‘Want de brieven zijn inderdaad sterk en krachtig,’
zo wordt gezegd, ‘maar de lichamelijke uitstraling
is zwak en het onderwijs stelt niets voor.’
11. Laat zo iemand dit bedenken, precies zoals het
onderwijs in brieven is, bij afwezigheid, zo werkt
het ook wanneer wij aanwezig zijn.
12. Want wij wagen het niet om onszelf te rekenen tot,
laat staan vergelijken met, degenen die zichzelf
aanprijzen. Omdat zij zich, zonder inzicht, met
elkaar meten en tegenover elkaar vergelijken.
13. Maar wij zullen niet opscheppen zonder meetbaar
te zijn, maar zijn, naar de maatstaf die God heeft
toebedeeld, meetbaar, (die ‘staf’) strekt zich uit
tot bij u.
14. Want gaan wij zelf dan niet tot het uiterste, alsof
ú niet bereikt bent? Want wij zijn toch bij u
gekomen met het goede nieuws van Christus?
15. Niet zonder meetbaar te zijn opscheppend over het
werk van anderen, maar de verwachting hebbend,
dat het geloof van u groeit, uitgroeiend in
overvloed, volgens onze maatstaf.
16. Tot het uiterste u het goede nieuws uitleggend,
niet met een vreemde (maat)staf de hand
overspelend door op te scheppen.
17. Bovendien, wie opschept, schep op over de Heer!
18. Want wie zichzelf aanbeveelt is niet aanvaardbaar,
maar wie de Heer aanbeveelt.

II Korintiërs 11
1. O, verdroeg u mijn ongevoeligheid maar een
beetje! Ja werkelijk, verdraag dat van mij.
2. Want ik brand van ijver voor u, met goddelijke
ijver! Want ik heb u verloofd met één man, u als
een zuivere maagd aan Christus presenterend.
3. En ik ben bang dat, zoals de slang op zijn slinkse
wijze een manier vond om Eva te bedriegen, dat
uw gedachten zo ook bedorven zouden worden,
weg van de eenvoud die in Christus is.
4. Want als iemand werkelijk een andere Jezus, die
wij niet verkondigd hebben, komt preken, of als u
een andere geest ontvangt, die u niet heeft
aangenomen, dan verdraagt u dat maar al te goed.
5. Want ik tel niets minder mee dan de hoogste
apostelen.
6. En al is de taal gewoontjes, dat geldt niet voor de
kennis. Want op allerlei wijzen zijn alle zaken aan
u bekend gemaakt.
7. Of heb ik een zonde begaan door mijzelf te
vernederen, om u te kunnen verhogen, door het
goede nieuws Gods gratis aan u te brengen?
8. Ik heb andere kerken geplunderd door loon aan te
nemen ten dienste van u.
9. En ik heb ook gebrek geleden in uw aanwezigheid,
zonder iemand daarmee te belasten. Want de
broers uit Macedonië hebben het gebrek dat ik had
volledig aangevuld, dus in alles heb ik geen last in
uw richting bezorgd, en ik zal dat blijven doen.
10. Zo waar Christus in mij is, het prat gaan hierop zal
niet verzwegen blijven in het gebied van Achaje.
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11. En waarom? Omdat ik niet van u houd? God weet
het.
12. Maar wat anderen doen, dat zal ik ook doen, om
hen die een aanleiding zoeken het gras voor de
voeten weg te maaien, zodat dat waar zij trots op
zijn, net zo onderzocht wordt als bij ons.
13. Want het zijn nepapostelen, beunhazen, zichzelf
voordoend als apostelen van Christus.
14. En dat is niet verwonderlijk, want de Satan zelf
doet zich als een ‘Engel van het licht’ voor.
15. Het is dus geen grote opgave als die dienaren van
hem
zich
voordoen
als
dienaren
van
‘rechtvaardigheid’, ze zullen passend bij hun
daden eindigen.
16. Ik zeg op mijn beurt dat niemand moet denken dat
ik gek ben. Ontvang mij anders dan maar als dwaas,
dan kan ik ook een beetje opscheppen.
17. Wat is dat voor spreken, ik spreek niet vanuit de
Heer, maar meer vanuit dwaasheid, dat stoere
opscheppen?
18. En omdat velen opscheppen over het uiterlijk
vertoon, zal ik ook eens opscheppen.
19. Want u accepteert graag dwazen, zo wijs bent u!
20. Want u verdraagt het, als wie dan ook u tot slaaf
maakt, als wie dan ook u verslindt, als wie dan ook
u inpakt, als wie dan ook zich verheft, het geeft
zelfs niet wie u in het gezicht slaat.
21. Dit sprekend uit schaamte, omdat wij zo zwak zijn
geweest, maar wie de moed ook heeft, ik spreek
uit dwaasheid, ik durf dat ook!
22. Zijn het de Hebreeërs? Ik ook! Zijn het de
Israëlieten? Ik ook! Is het het nageslacht van
Abraham? Ik ook!
23. Zijn het de dienaren van Christus? (ik spreek als
krankzinnige) ik nog meer! Met veel meer werken,
met ontelbaar veel zweepslagen, met veel meer
gevangenschappen, in vele doodsgevaren.
24. Vijfmaal de veertig min één zweepslagen van de
Joden ontvangen hebbend.
25. Driemaal met stokken geslagen, één keer
gestenigd, drie keer schipbreuk geleden, ik heb een
dag en een nacht op open zee doorgebracht.
26. Veel op reis, door gevaarlijke rivieren, onder
dreiging van rovers, onder dreiging van mijn volk,
onder dreiging van de samenlevingen, in een
gevaarlijke stad, in de gevaarlijke wildernis, op de
gevaarlijke zee, onder dreiging van nepbroers.
27. Met hard werken en inspanning, vaak zonder slaap,
in honger en dorst, heel vaak onder vasten, in kou
en in naaktheid.
28. Los van al dat uitwendige leed is er het dagelijkse
samenspannen tegen mij en de zorg voor alle
kerken.
29. Als iets zwak is, ben ik dan niet zwak? Als iets
provocerend is, wordt mij het vuur dan niet aan de
schenen gelegd?
30. Als ik dan toch op moet scheppen, dan schep ik wel
op over mijn gebrek aan kracht.
31. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die
voor altijd gezegend is, wist dat ik niet lieg.
32. In Damascus sloot de stadhouder van koning Arétas,
gedreven om mij gevangen te nemen, de stad
Damascus af,
33. en toen ben ik in een mand door een raam in de
muur naar beneden gelaten, en ben zo aan zijn
handen ontsnapt.

II Korintiërs 12
1. Zo opscheppen helpt mij werkelijk niets, daarom
zal ik komen met verschijningen en openbaringen
van de Heer.
2. Veertien jaar geleden kende ik iemand in Christus
(of het in het lichaam was, dat wist ik niet, of
buiten het lichaam was, dat wist ik niet, God wist
het) dat diegene is meegenomen tot in de derde
hemel.
3. En van diezelfde mens wist ik (of het in het lichaam
was, dat wist ik niet, of buiten het lichaam was,
dat wist ik niet, God wist het),
4. dat hij naar het paradijs is meegenomen, en
woorden heeft gehoord die niet door een mens
uitgesproken mogen worden.
5. Over zo iemand zal ik opscheppen, maar over
mijzelf zal ik niet opscheppen, behalve over mijn
zwakheden.
6. Want als ik op zou willen scheppen, dan zal ik dat
niet achteloos doen. Want ik zal de waarheid
spreken. Maar daar zie ik vanaf, zodat niemand mij
iets zou toerekenen dat hij niet bij mij gezien, of
van mij gehoord heeft.
7. En om mij niet met buitengewone openbaringen te
verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven,
een boodschapper/engel van Satan, om mij met
vuisten te slaan.
8. Hierover heb ik de Heer driemaal gebeden, dat die
vertrekt van mij.
9. En Hij zei tegen mij: ‘Mijn genade voor u is sterk
genoeg, want mijn kracht wordt in kwetsbaarheid
gerealiseerd.’
10. Daarom schep ik graag op over mijn zwakheden,
over
beledigingen,
over
gebreken,
over
vervolgingen, over stress, ter wille van Christus.
Want als ik zwak kan zijn, dan ben ik sterk.
11. Ik ben zo gek geworden om op te scheppen, u heeft
mij gedwongen, terwijl ik door u aanbevolen zou
moeten zijn. Want in niets doe ik onder voor de
hoogste apostelen, al stel ik niets voor.
12. De wondertekens van een apostel hebben toch,
consequent in alles, onder u plaatsgevonden, met
tekenen en wonderen, en werking van kracht?
13. Want waarin bent u benadeeld ten opzichte van de
andere kerken, behalve dat ik u zelf niet ben
lastiggevallen? Vergeef mij dit onrecht.
14. Kijk, ik sta voor de derde keer klaar om naar u toe
te komen, en ik zal u niet tot last zijn. Want ik
verlang niets van u, behalve uzelf. Want de
kinderen behoeven niet voor de ouders te sparen,
maar de ouders voor de kinderen.
15. Bovendien draag ik graag de kosten en offer ik mij
op voor uw zielen. Naarmate ik u meer liefheb,
word ik minder geliefd.
16. Het zij zo, ik ben u niet tot last geweest. Ben ik
dan zo slim geweest om u met een list te vangen?
17. Tenzij ik iemand naar u toegestuurd heb door wie
u bent benadeeld.
18. Ik heb Titus aangespoord en die broer met hem
meegestuurd, heeft Titus u dan benadeeld? Heeft
hij niet in dezelfde geest gehandeld? Heeft hij niet
in mijn voetsporen getreden?
19. Denkt u anders dat wij ons bij u moeten
verantwoorden? Wij spreken in tegenwoordigheid
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van God, in Christus! Bovendien is dit in alles ter
opbouw van u geliefden.
20. Want ik ben bang dat, als ik gekomen ben, dat ik u
anders dan dat ik zou willen aan zou treffen, en dat
u mij anders dan dat u zou willen zou ontmoeten.
Is er dan geen ruzie, jaloezie, hartstocht, intrige,
geroddel, zijn er geen onderlinge geheimen, is er
dan geen hoogmoed en wanorde?
21. Die hernieuwde komst van mij zou mijn God bij u
toch niet vernederen? Dan zal ik rouwen over de
velen die tot nog toe zondigden, die geen berouw
getoond hebben over de onreinheid, het overspel
en de mateloosheid die zij gepraktiseerd hebben.

II Korintiërs 13
1. Dit is de derde keer dat ik naar u toe kom. Met de
uitspraak van twee of drie getuigen zal ieder woord
vaststaan.
2. Ik zei het al eerder en voorzeg weer, net als bij de
tweede keer aanwezig zijn, nu ik afwezig ben
schrijf ik aan wie nog altijd zondigen en aan alle
anderen, dat als ik weer naar u toe kom, ik
niemand zal sparen.
3. Omdat u bewijs zoekt in mijn spreken van Christus,
Die niet zwak naar u toe is, maar krachtig met u is.
4. Want al is Hij uit zwakheid gekruisigd, toch leeft
Hij door Gods kracht. Want echt, ook wij zijn zwak
met Hem, maar zullen daarbij vanuit Gods kracht
onder u met Hem leven.
5. Onderzoek uzelf, of u overtuigd bent, test uzelf. Of
heeft u niet door dat Jezus Christus in u is, anders
bent u in zekere zin afgekeurd.
6. En ik hoop dat u zult merken dat wij niet afgekeurd
zijn.
7. Daarbij bid ik tot God om u geen kwaad te doen,
nee, niet omdat wij zo in een beter licht zouden
staan, maar opdat u het goede zou doen, ondanks
dat wij als het ware afgekeurd kunnen worden.
8. Want wij hebben helemaal niets van kracht in te
brengen tegen de waarheid, alleen vóór de
waarheid.
9. Want wij zijn blij als wij zwak zijn, en u krachtig
bent. En wij bidden ook voor de vervolmaking van
u.
10. Daarom schrijf ik deze zaken in afwezigheid, zodat
ik niet streng zou moeten optreden op basis van de
autoriteit die de Heer mij gegeven heeft, om op te
bouwen, niet om af te breken.
11. Wees verder blij, broers! Vervolmaak uzelf, spoor
uzelf aan, met dezelfde geestelijke instelling,
koester de vrede. En de God van liefde en vrede zal
met u zijn.
12. Groet elkaar met een zuivere kus.
13. Alle heiligen groeten u.
14. De genade van de Heer Jezus Christus, en de liefde
van God, en de omgang met de Heilige Geest is met
u allemaal. (De tweede brief aan de Korintiërs is
door Titus en Lukas geschreven vanuit Filippi in
Macedonië)
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