
1 Korintiërs 3:1-9 

Agtergrond 

 1 Korintiërs is in alle waarskynlikheid in die jaar 54 n.C. deur Paulus geskryf terwyl hy in Efese was. 

Hy het in 49/50 of 51/52 n.C. vir agtien maande in Korinte deurgebring en toe die Gemeente daar 

gestig.  Daarna het hy hulle weer drie keer besoek. In die brief reageer hy op nuus wat hy van 

Stefanus, Fortunatas en Agaïkus oor die gemeente gekry het. Dit het nie so goed gegaan in die 

gemeente nie – daar was heelwat onderlinge verdeeldheid. 

Inleiding 

Die Heilsleër is gestig deur William Booth. 

Hy was ’n diep gelowige man met ’n 

praktiese vertroue in God. Een dag was 

hy in sy studeerkamer besig om te werk 

toe een van sy vriende daar aangekom 

het. Toe die vriend inkom het hy gesien 

William Booth is besig om in ’n harde 

fluisterstem te bid. Hy het gehoor hoe hy 

bid: “Doen dit weer, Here, doen dit weer! 

Doen dit asseblief weer.” Die Bybel het 

oop voor hom gelê. Die vriend het nader 

gestaan om te kyk waar die Bybel oop 

was. Dit was oop by Handelinge 2. (Uit: 

Die Groot Storiesboek, p. 177) 

Handelinge 2 vertel die verhaal van die uitstorting van die Heilige Gees en die kragtige gevolge 

daarvan op die eerste gemeente. Dit was juis hierdie kragtige uitwerking van die Heilige Gees in die 

eerste gemeente wat William Booth laat bid het: Doen dit weer! 

In die gemeente van Korinte was die effek van die Heilige Gees aan bande gelê. Natuurlik het die 

probleem nie by die Heilige Gees gelê nie, maar by die gemeente. Hulle het hulle nie deur die Gees 

laat lei nie, maar deur die wêreld. Nie minder nie as drie keer in die eerste drie verse skryf Paulus 

oor hulle wêreldse ingesteldheid.   

Ons gaan vanoggend bietjie kyk na die verskille of kontras tussen geesvervulde Christin of wêreldse 

Christin.  Ons tema: In die wêreld, maar nie soos die wêreld nie. 

1. Nie soos die wêreld nie 

Ek gaan die volgorde omruil. Kom ons begin nie soos die wêreld nie. 

Een van die groot probleme van die gelowiges in Korinte was onderlinge verdeeldheid. En die 

ontstellende nuus het Paulus bereik. In hierdie eerste brief skryf hy breedvoerig daaroor. Ons het 

gelees van jaloesie en twiste.  In hoofstuk 6 skryf Paulus oor hofsake wat die gemeentelede met 

mekaar gehad het. In hoofstuk 11 handel hy oor verdeeldheid by die nagmaal en in hoofstukke 12 en 

14 oor onenigheid tydens eredienste. 



Hierdie verdeeldheid het gesetel in die verskeidenheid wat die gemeente geheers het.  

 Daar was Jode en Grieke wat verskillende godsdienstige opvattings gehad het en wat hulle 

eie sienings wou afdruk op die gemeente. Die Jode was gesteld op die Ou Testament en die 

letterlike nakoming van al die voorskrifte. Die Grieke het klem op wysheid gelê en wou 

daarop fokus.  

 Daar was arm en rykes in die gemeente. Selfs slawe. Hierdie ekonomiese verskille het gelei 

tot twiste en partyskappe. Sommiges het honger gelei en ander het te veel geëet en gedrink 

by die Nagmaal. 

 Die verskeidenheid gawes het aanleiding gegee tot verdeeldheid. Sommige het gespog met 

hulle kamtig verhewe gawes en neergesien op ander met minder opspraakwekkende gawes. 

 Selfs die geestelike leiers wat met die beste bedoelings God se boodskap van genade aan die 

gemeente in Korinte gebring het, het gelei tot verdeeldheid. Sommige het hulle by Paulus 

geskaar en ander by Apollos. Hulle het die leiers en hulle boodskap teen mekaar afgespeel. 

Natuurlik spreek Paulus hierdie verdeeldheid aan. Hy sê dat dit nie tuis hoort by kinders van God, by 

mense wat hulle lewens deur die Gees van God laat lei nie. Dit hoort veeleerder tuis by wêreldse 

mense. Wêreldse mense is mens wie se lewens nie deur die Gees van God beheer word nie. 

Hy beskryf die gelowiges en hulle optrede as die van kindertjies in die geloof. Hy moes hulle en moet 

hulle steeds met geestelike melk voed. Hy kon nie en kan steeds nie vir hulle geestelike skaapboud 

gee nie. Hulle is nog onvolwasse in hulle geloof. Die onderlinge verdeeldheid is die teken daarvan. 

Hulle verstaan nie dat Jood en Griek saamgevoeg is in een nuwe gemeente waar Christus en sy 

kruisiging die kern boodskap is nie. Hulle verstaan nie dat ryk en arm voor God gelyk is en saam as 

broers en susters in een gemeente vir mekaar moet sorg nie. Hulle verstaan nie dat alle gawes van 

God kom en dat Hy dit aan elke gelowige gegee het volg sy eie keuse nie en dat elke gelowige dit 

moet gebruik tot voordeel van die hele gemeente nie. Dit is beslis geen rede vir spog of 

meerderwaardigheid nie maar eerder vir diensbaarheid. Hulle verstaan nie dat hy en Apollos maar 

net diensknegte in diens van God is wat dieselfde boodskap bring nie. Hulle bring net die boodskap – 

die een saai en die een gooi nat, maar God laat groei die saad. Dit gaan oor God nie oor hulle as 

boodskappers nie. 

Verdeeldheid is die wêreldse manier van dinge doen. Die Geestelike manier van dinge doen is 

eenheid gegrond op liefde. En as die gelowiges in Korinte hulle met verdeeldheid besig hou, kies 

hulle die wêreldse manier en trek ’n streep deur die geestelike manier. En hierdie geestelike manier 

moet eintlik met ’n hoofletter geskryf word.  Dit is die Gees van God. Dit is mense wat deur die Gees 

verlig en gelei word wat verdeeldheid teenstaan en eenheid najaag. 

Die groot klem wat ek vanoggend wil lê, is nie verdeeldheid of eenheid nie. Ek wil die klem plaas op 

wêreld of Gees. Die verdeeldheid in Korinte  - of waar ook al – is maar net die simptoom. Die eintlike 

probleem is om wêrelds te wees en nie deur die Gees gelei te word nie.  

Wat ons moet onthou is dat die Gees van God in sy volheid uitgestort is. Elke gelowige beskik 

volledig oor die Gees van God. Die dilemma is dat ons as gelowiges die Gees onderdruk en die Gees 

nie toelaat om ons altyd en in alle situasies te lei nie. En juis omdat ons nie die Gees toelaat om ons 

te lei nie, bly ons wêrelds en gedra ons ons wêrelds. 



Daarom moet ons ook maar gereeld bid soos William Booth: “Doen dit weer , Here. Doen dit weer.”  

En met die gebed moet ons eintlik bedoel: Here help ons om onsself oor te gee aan die Gees. Help 

ons om deur die Gees gelei te word. Help ons om die Gees se leiding te soek. Maak ons Geestelik en 

nie wêrelds nie.  

Dit behoort elke dag ons gebed te wees. Juis omdat ’n lewe van oorgawe aan die Heilige Gees ’n 

proses is. Dit is ’n reis waarmee ons besig is; ’n pad wat ons stap en waar ons al meer en meer dit 

moet en sal reg kry. Dit is ’n pad van groei. Dit is ’n pad van vorder en faal en weer opstaan en weer 

vorder. Ons is die saailand waar die Woord van God gesaai word en waar God die saad sal laat groei. 

2. Nie soos die wêreld nie – maar wel in die wêreld 

As ons praat oor in die wêreld, maar anders as die wêreld, kom ons identiteit ter sprake. Wie is ons? 

Paulus skryf duidelik vir hierdie gemeente in Korinte oor wie hulle is: Die gemeente van God in 

Korinte, wat Hy vir Hom in Christus Jesus afgesonder en geroep het om aan Hom te behoort. 

Hulle identiteit word bepaal deur God. Hulle is gemeente van God. Hulle is afgesonder, geroep en 

behoort aan God. Hierdie identiteit bevestig dat hulle anders as die wêreld is. Afgesonder of eenkant 

gesit. Geroep om anders te wees. Die eiendom van God gekoop deur Christus, gesalf met die Gees 

van God. 

Dit is ook ons identiteit: Gemeente van God in Linden wat God afgesonder het vir Hom in Jesus 

Christus en geroep het om aan Hom te behoort. 

In die geskiedenis het die kerk hierdie afsondering, roeping en behoort aan God verkeerd verstaan 

en hulle in kloosters toegesluit om daar te leef. Hulle het gedink hulle anders as die wêreld wees het 

ook beteken dat hulle nie in die wêreld moet wees nie. 

Gelukkig het die kerk hulle fout ontdek en besef dat ons geroep is om in die wêreld anders te wees. 

In die wêreld afgesonder te wees. In die wêreld God se eiendom te wees. In die wêreld gemeente 

van God te wees. 

Wat ons in Paulus se skrywe moet raaksien is dat ons die saailand is waar die saad gesaai word en 

waar God groei gee. Maar ons moet ook raaksien dat elkeen van ons die saaier is wat die saad moet 

saai. Die wêreld om ons is daardie saailand en ons moet soos Paulus en Apollos onverpoosd saai.  

Elkeen van ons saai op ander plekke. Plekke waar God ons geplaas het. Elkeen in ons eie huwelik, 

ons eie gesin, ons eie familie, ons eie vriendekring, ons eie werksplek. In kort op die plekke waar ons 

kom en in die mense met wie ons omgaan se lewens.  Daar kan en moet ons God se eiendom wees; 

God se gemeente wees. Daar moet ons saai en God sal laat groei. 

Daar is ’n baie mooi storie wat ons iets leer van hoe ons 

moet saai. ’n Jong priester wou by die beroemde 

Franciskus van Assisi leer hoe om te preek. Hy vra toe of 

hy kan saamgaan wanneer Franciskus weer in die 

naburige stad gaan preek om te sien hoe hy dit doen. 

Franciskus het ingestem en daardie hele dag het hulle 

deur die strate van die stad geloop.; hier gesels en daar 



uitgevra; by huise ingegaan waar daar nood was of siekte was, soms raad of hulp gegee en ander 

kere getroos. Teen die aand sê Franciskus dat hulle nou moet begin klaar maak om terug te gaan. 

“Maar u het dan die hele dag nog nie een keer gepreek of met iemand oor Jesus gepraat nie!” het 

die priester afgehaal gesê. “Ek dog u het gekom om te kom preek!” Franciskus het geantwoord:  “Dit 

is presies wat ek heeldag gedoen het. Ek het met my lewe gepreek!” (Uit: Die Groot Storieboek, p. 

199) 

Ons is in die wêreld om anders te wees; om geestelik te wees; om te leef onder die leiding van die 

Gees. Dit is ons roeping en ons opdrag. Dit is ons preek. 

Ons sou dit ook ander om kon sê: As ons nie anders as die wêreld is nie, dan is ons self wêrelds en 

nie Geestelik nie.  

Slot 

Ons praat baie oor kerkwees en die roeping van die kerk in die moderne tyd. Ons praat baie oor die 

kleiner wordende kerk en die kerk wat ons allerlei druk verkeer. Ek wonder of dit nie die gevolg is 

van die feit dat ons nie meer anders in die wêreld is nie; omdat ons nie meer Geestelik is  nie maar 

wêrelds. 

Kom ons bid ook maar: Doen dit weer, Here. Doen dit weer. 

Kom ons doen dit weer – ons laat ons deur die Gees lei.   

 

  


