
1 Korintiërs 2:1-16 

Vooraf 

Vanoggend is die vyfde Sondag na epifanie. Tegelykertyd berei ons ons ook voor om volgende 

Sondag as Gemeente saam Nagmaal te vier. 

Agtergrond  

Korinte was ’n kommersiële stad wat baie toeriste gelok het. Dit het meestal Griekse inwoners gehad 

en was berug vir tempelprostitusie en drankmisbruik. In die stad was daar ’n verskeidenheid 

godsdienste en kulture. 

Die Christelike gemeente in Korinte het bestaan uit Jode sowel as Grieke. As gevolg van die diverse 

samestelling van die gemeente was daar heelwat onderlinge struwelinge in die gemeente. Sommige 

lidmate het hulleself as geleerd beskou en geroem op hulle wysheid. Daar was selfs gemeentelede 

wat hulle self beterweterig gedra het teenoor Paulus en wat Paulus se leer omgedraai het aangepas 

het om hulle eie beuel te blaas. Onthou die Grieke het hulle voortdurend besig gehou met die soeke 

na wysheid. 

Inleiding 

Daar was eendag ’n land wat ver en wyd bekend as vir die 

heilige berg wat in hulle geweste geleë was. Alhoewel 

mense oor die hele wêreld gedroom het van die heilige 

berg, het die mense wat aan die voet van die berg 

gewoon het, nog nooit die berg gesien nie.  Hulle het die 

vreemde gewoonte gehad om rond te loop met hulle oë 

op die grond gevestig. Hulle het nooit hulle kop opgelig 

nie. As ’n mens hulle sou vra waarom hulle so rondloop, 

sou hulle antwoord: “Ons soek die heilige berg! Kom help 

ons soek. Dit moet hier êrens wees.” 

So het die inwoners van die land hulle dae deurgebring: 

Rusteloos, onvervuld het hulle in sirkels rondgedwaal. 

Hulle het deur die paaie en stegies van hulle dorpe 

gesoek, elkeen met ’n padkaart in die hand, gedurig aan 

die stry oor waar presies hulle heilige berg dan geleë sou 

wees. 

Intussen het die heilige berg daar bo tussen die wolke geduldig gewag dat die mense van daardie 

land sy skoonheid en krag moes ontdek. Dit het die berg baie hartseer gemaak hoe kop onderstebo 

mense daar onder rondstrompel sonder om een keer te stop en op te kyk... 

Aan die voet van die berg was daar ’n yslike meer waarvan die water so glad soos ’n spieël was. Die 

heilige berg het helder in die water weerkaats. En die mense wat daar verbygekom het, het om die 

meer saamgedrom en opgewonde na die weerkaatsing in die meer beduie. Baie trots het hulle 

daarop aanspraak gemaak dat hulle die heilige berg ontdek het. Party van die ooryweriges het in die 



water gespring in die hoop om die berg te bereik. Maar hulle het verdrink voor hulle dit kon regkry. 

Ander weer het geglo dat die beeld van die berg in die water ’n bose invloed op hulle sou hê, en het 

hulle weggedraai. Dan was daar ook die wat gesê het dat ’n mens nie die berg in die water kan 

aanraak nie. Daarom is daar glad nie eens iets soos ’n heilige berg nie. 

Maar eendag, te midde van die mense se koorsagtige gesoek na die heilige berg, is een van hulle, ’n 

pieperige mannetjie, omgestamp sodat hy op sy rug beland het tussen die malende voete rondom 

hom. Hy het verwag om enige oomblik doodgetrap te word, en het vreesbevange opgekyk... Toe sien 

hy die magtige berg rustig bo hulle uittroon. Opgewonde het hy probeer regop kom, geskree en 

beduie. Maar niemand het hulle aan die onbeduidende man gesteur nie. 

Toe hy uiteindelik op sy voete kom, het hy steeds die mense probeer stop en na bo gewys, maar 

almal het hom weggestamp en verder gesoek, met hulle oë ferm op die grond voor hulle. 

Nadat hy die heilige berg een keer gesien het, sou niks die man kon keer om die pad teen die berg op 

te vind nie. Dit was ’n moeilike reis, die pad was dikwels styl en gevaarlik, en hy het telkens sy uitsig 

op die doelwit verloor. ’n Hele paar keer het hy sy balans verloor en op sy rug neergeslaan. Dan het 

hy weer die top van die pragtige berg waarheen hy op pad was raakgesien. En dit sou hom weer 

moed gee om aan te hou  klim. 

Maar net ’n storie. Beslis nie die waarheid nie. Maar ’n storie met ’n waarheid wat ons help om iets 

van kerkwees te verstaan. Ek wil die storie, die rolspelers in die storie gebruik om Paulus se 

boodskap in 1 Korinte 2 oor te dra. 

1. Oë-op-die-grond mense in Korinte 

Die Grieke in Korinte het ook almal met hulle oë na die grond gerig gesoek na wysheid en die 

waarheid. Vir die Grieke was die wysheid te vind in allerlei debatte. Met hoë woorde en groot 

geleerdheid het hulle gedebatteer op soek na die waarheid. Hoe meer welsprekend die 

debatvoerder was, hoe groter die kans vir wysheid in sy woorde. 

Vir die Jode in Korinte het die wysheid gelê in die Ou Testament. Die nakom van allerlei voorskrifte 

en wette was vir hulle belangrik.  Allerlei reinheidswette, die besnydenis is as wysheid en waarheid 

voorgehou en moes nagekom word. As iemand dit sou nakom, dan het hy of sy beskik oor die 

wysheid. 

Eintlik het almal maar met hulle oë grond toe gerig geloop. Almal het gestaan en val by die stukkie 

grond wat binne hulle gesigsveld geval het. So het hulle die berg nie raak gesien nie. Sommige het 

darem verder gevorder in hulle soektog na die wysheid en waarheid en een of ander afbeelding van 

die wysheid en waarheid gesien – net soos die afbeelding van die heilige berg in die meer. Maar ook 

dit was maar net ’n afbeelding wat eintlik maar gelei het tot hulle ondergang. Hulle het gedink hulle 

het die ware wysheid en waarheid beet, maar dit is ’n afbeelding. 

Dit is hierdie oë-op-die-grond mense wat Paulus besoek het. Hy het vir hulle die ware wysheid en 

waarheid kom uitwys. Hy is die vaal, tengerige mannetjie wat op sy rug beland het en die heilige 

berg ontdek het. Hy kom die berg uitwys vir die oë-op-die grond mense in Korinte. En in teenstelling 

met die geleerde en hoë woorde en welsprekendheid van die Griekse mense, het hy nie met hoë 



woorde en groot geleerdheid gekom nie. Hy het nie met welsprekendheid nie, maar bewus van sy 

swakheid, met groot angs en huiwering gekom.   

Dit is in kontras met sy besoek net tevore aan Athene. Dit was net voor sy besoek aan Korinte. Daar 

het hy die Grieke probeer oortuig deur hulle op hulle speelveld aan te vat op die Areopagus. Hy het 

vertel van die beeld van die onbekende God wat hy in Athene gesien het. Hy het voortgegaan om 

aan te toon dat God daardie onbekende God was. Al reaksie was dat hulle hom uitgelag het en 

aangedui het dat hulle weer na hom wou luister. 

In Korinte kom Paulus met ’n eenvoudige boodskap: Jesus Christus.  Jesus Christus as gekruisigde. Dit 

is die wysheid. Dit is die waarheid. Dit is waarna die oë-op-die grond gelowiges soek. Hulle moet net 

opkyk en dit sien en ontdek. Dit is reg voor hulle. 

’n Duidelike boodskap in eenvoudige taal deur ’n eenvoudige man. En dit het die mense in Korinte 

geglo. Dit het hulle gelowiges gemaak; kinders van God; kerk. 

Die rede waarom hulle hierdie vreemde boodskap in eenvoudige taal deur ’n eenvoudige man geglo 

het, word aangedui. Die krag het nie gelê in die boodskap nie – dit was immers heeltemal vreemd vir 

die mense van Korinte. Die krag het ook nie gelê in die taal waarin dit oorgedra is nie – dit was 

eenvoudig. Die krag het ook nie gelê in die persoon wat dit oorgedra het nie – hy was swak, angstig 

en huiwerig. Die krag het gelê in die Gees van God. 

God oortuig deur sy Gees mense van die wysheid en waarheid. God verander oë-op-die grond 

mense in gelowige mense. God laat hulle die berg – Christus – raak sien. Geloof berus nie op mense 

se wysheid nie. Dit berus op die krag van God. 

Hierdie waarheid en wysheid word vanoggend weer onder ons aandag gebring. Ons elkeen glo 

omdat die Gees van God ons oortuig het van Jesus Christus en sy sterwe aan die kruis. Ons is kinders 

van God omdat die Gees ons geloof in Jesus as enigste Verlosser gegee het. Ons is kerk omdat 

hierdie waarheid en wysheid ons gegryp het – en nie omdat ons die wysheid en waarheid gegryp het 

nie. God se Gees het met krag in ons lewens ingegryp en ons geloof gegee. Ons geloof berus op God 

se krag. God het ons verander van oë-op-die grond mense na gelowiges, sy kinders, sy kerk. 

Hierin lê ’n groot troos. Ons is nie verantwoordelik vir ons geloof nie. God is! As dit by ons berus het, 

was daar rede tot groot kommer. Ons sou êrens faal en vou. Maar God se krag gee ons die geloof en 

hou die geloof in stand. Wat ’n heerlike troos.  

2.   Oë-op-die-grond gemeente in Korinte 

Die gemeente in Korinte het Christus as die gekruisigde gesien deur die krag van die Gees. Maar 

ongelukkig het hulle weer begin grond toe kyk. Die verskille tussen Jode en Grieke het verdeling 

veroorsaak. Elke groep het eers begin vas kyk teen hulle eie standpunte van wysheid die Ou 

Testament en dit het weer die klem en aandag op Christus as gekruisigde belemmer. Elkeen se eie 

standpunt het belangriker geword.  

Dit is vir hierdie oë-op-die grond gelowiges in Korinte wat Paulus die brief van Korinte skryf. Hy 

spreek al hierdie onderlinge verskille aan. In hoofstuk 3 begin hy skryf oor die verdeeldheid wat 



posgevat het. Die lidmate het selfs so ver gegaan om hulle agter die verskillende geestelike leier wat 

hulle besoek en begelei het te skaar. Sommige was van Paulus, ander Apollos.  

Paulus is maar weer die tengerige mannetjie wat hulle wil help om op te kyk. Weg te kyk van die 

grond na die lug. Hy herinner hulle weer aan Christus die gekruisigde.  Dit is die kern. 

Dit is moeilik om te glo dat ’n gemeente wat die ware wysheid en waarheid ontdek het, dit weer op 

die agtergrond skuif en ander sake vorentoe skuif. Dit is moeilik om te dink dat hulle weer wegkyk 

van die berg en op die grond fokus. 

En tog is dit iets wat die kerk deur die eeue so baie keer gedoen het. Telkemale het allerlei ander 

sake hulle aandag afgetrek van Jesus as die gekruisigde en het hierdie ander sake die klem begin kry. 

Natuurlik tot skade van die kerk en gelowiges. 

Gelukkig was daar altyd iemand wat weer op sy/haar rug beland het en weer die oë van die kerk en 

gelowiges kon lig weg van die grond na die berg. Die hervorming wat vyfhonderd jaar terug begin 

het, is ’n goeie voorbeeld daarvan. 

Ons eie NG kerk se geskiedenis met apartheid is ’n voorbeeld nader aan ons. Die kerk het begin af 

kyk, wegkyk van Christus en op ander sake gefokus. Gelukkig was daar mense wat op hulle rug 

beland het en weer die kerk-oë kon lig na die berg. 

Wat opmerklik was is dat dit dikwels probleme en krisisse is wat iemand of die gelowiges of kerk op 

sy rug laat beland. As dit goed gaan, dan kyk niemand op nie. Almal se oë is op die grond gerig. Maar 

een of ander krisis het weer gemaak dat iemand omgestamp word en opkyk. Telkens was dit maar 

God se ingryping. 

Op ’n kleiner skaal is dit dikwels die ding wat gebeur in die onderskeie kerke en gemeentes. Dikwels 

gebeur  dit ook daar. ’n Gemeente begin grond toe kyk en vergeet om op te kyk. ’n Gemeente begin 

fokus op iets anders en vergeet van Jesus Christus as gekruisigde. 

Wat is die dinge wat gebeur in ’n gemeente. Soms onderlinge verskille, soms versteurde verhoudings 

– veral tussen gemeente en leraar -, soms finansiële druk en ’n stryd om oorlewing, soms te veel 

klem op geboue en ander bates. Selfs projekte kan die klem begin skuif. Ja, selfs die werk van die 

Here. 

Ons moet raaksien dat hierdie dinge nie altyd slegte goed is nie. Dit word dikwels met die beste 

bedoelings gedoen. Dikwels is dit kwessies wat dringende aandag vra. Maar op die ou end 

veroorsaak dat ons afkyk en nie die berg sien nie.  

Kan ek dit waag om twee onlangse gebeure in die NG kerk te noem as voorbeeld. Die hele Belhar-

proses en selfdegeslagverhoudings-debat. Belangrike goed. Sake wat hanteer en opgelos moet word. 

Maar sake wat  ongelukkig verdeeldheid veroorsaak en maak dat ons klem verskuif. Ons begin 

daarop fokus en nie op Christus nie. In liefde moet ons saam soek sonder om verdeel te raak; sonder 

om mekaar af te skryf en te verloor. 

Vir baie gemeentes is dit deesdae krimpende getalle en finansies wat die aandag verg en klem vra, 

en dan bly Christus in die slag. Met die beste bedoelings word die sake hanteer, maar verskuif die 

klem. 



Die uitdaging is om te bly fokus op Christus as gekruisigde en hierdie ander uitdagings nie toe te laat 

om ons uitsig op die berg te bederf nie. Ons moet al hierdie sake hanteer en oplos – maar op Jesus 

die gekruisigde bly fokus. Sonder om verdeel te raak.        

3.    ’n Bergklimmende gemeente of kerk  

Die tengerige man wat in die storie die berg ontdek het, het begin berg klim. Dikwels sig van die berg 

verloor, geval en dan weer die berg gesien en voortgeklim. Dit is die pad van gelowiges, van kerke. 

Dit was die pad van die gelowiges en kerk in Korinte en is steeds die pad vir kerke en gelowiges 

vandag. Ons sal maar al klimmende val en opstaan en weer klim. 

Paulus veroordeel nie die gemeente in Korinte vir hulle terugval nie. Hy help hulle reg. Hy wys hulle 

op regte pad. Hy moedig hulle aan om weer op te kyk en nie te bly afkyk nie. 

As kerk is ons God se eiendom. Ons behoort aan Hom en wil Hom dien. Maar ons bly mense – mense 

wat foute maak. Natuurlik moet ons die foute beperk en so min as moontlik maak. Maar ons weet 

mos ons is nie volmaak nie. Ons weet dat God ons nie sal afskryf nie. Ons is sy eiendom en Hy wil ons 

gebruik. 

Soms dink ek dat die wêreld buite die kerk verwag ons moet volmaak wees. Selfs dat sommige 

lidmate verwag ons moet foutloos wees. Die kerk in Suid Afrika loop al meer deur onder kritiek. Dit 

lyk asof almal  van ons verwag om foutloos te wees – terwyl ons glad nie voorgee of die indruk wil 

skep ons kan dit wees nie. 

Ons sal maar klim, val, herfokus en opstaan en weer klim. Solank ons net vorder –nader na Christus 

toe. Meer soos Christus. Mag al die kritiek ons help daarmee. 

Slot 

Kyk op na Christus. Fokus op Christus die gekruisigde. Dit is die boodskap. Dit is wat die Gees van 

God ons laat glo en dit is wat ons moet wees en leef. Dit is wysheid. Dit is die waarheid.  


