
 

Lees 1 Korintiërs 1 vers 17-25  

Het woord van het kruis 

Een van de grootste vijanden van het Evangelie zouden we ‘menselijke redenering’ kunnen noemen.  

Het evangelie van kracht (1 Tes 1:5) is door de eeuwen heen  vaak verworden tot een krachteloos 

evangelie door menselijke betoon van wijsheid en menselijke leringen. Paulus zei tot de gemeente in 

Korinthe het volgende;  

“Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen, niet met 

wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest”. (1 Kor 1:17)  

“Want ik had mijn voorgenomen niets onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd. En ik 

was bij u in zwakheid, in vrees en in veel beven; en mijn woord en mijn prediking bestond niet in 

overredende woorden van wijsheid, maar in betoon van de Geest en van kracht, opdat uw geloof niet 

zou zijn in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God” (1 Kor 2:2-5) 

Paulus zegt hier nogal wat; het kruis van Christus die zijn inhoudt verliest! Dit kan als het verkondigd 

wordt in en door menselijke wijsheid. Paulus wilde dat het geloof van de gemeente in Korinthe niet 

zou rusten op menselijke wijsheid, maar in de kracht van God! Paulus die het evangelie ontving door 

Goddelijke openbaring, en niet door menselijke lering (Gal 1:12) had zich daarom voorgenomen niet 

anders te weten en te prediken dan Jezus Christus, en die gekruisigd.  We lezen dan ook Paulus bij de 

gemeente was in zwakheid, in vrees en veel  beven! Paulus was volledig afhankelijk van God, en het 

was daarom dat hij het Evangelie met betoon van Geest en van kracht kon verkondigen.  

Wil het Evangelie van kracht, verkondigd worden met betoon van Geest en kracht, dient het te 

gebeuren door mensen die afhankelijk willen zijn van God.  Het is daarom dat God het zwakke van 

deze wereld uitkiest om de wijzen  te beschamen (1 Kor 1:27). 



Onderwerping aan Jezus 

De Nederlandse schrijver en prediker Willem de Vink schrijft het volgende: 

“We kunnen ons niet voorstellen dat we afhankelijk zouden moeten zijn van iets of iemand buiten 

onszelf. Van nature willen we onszelf opwerken naar een beter leven, naar het goede, ware, schone, 

goddelijke. We kunnen niet anders dan geloven in eigen kracht. Daarom zegt de zogenaamde 

wijsheid van de wereld dat het dwaasheid is om je te onderwerpen aan Jezus, die eerst zichzelf 

onderwierp aan een kruis. Maar die dwaasheid is nu juist Gods wijsheid” (1 Kor 1:18 – 2:12).  

Vragen: 

1) God wil dat ons geloof niet afhankelijk is van menselijke redenering, maar rust in zijn kracht. 

Hoe kan menselijke wijsheid de werking van God kracht in de weg staan in de kerk en in jouw 

eigen leven? 

2) Wat kunnen we van Paulus leren als hij schrijft dat hij tot de gemeente in Korinthe kwam in 

zwakheid, in vrees en in veel beven? 

3) Hoe kunnen we groeien in geopenbaarde wijsheid?  

4) Op welke manier kunnen we de boodschap van het kruis het meest effectief brengen in onze 

omgeving?  

5) Welk beeld heb je bij onderwerping aan Jezus? Hoe heeft dit een plek in jouw leven? 

 

 

 

 


