
Serie: Koninkrijk van kracht 

Gods kracht geopenbaard in zwakheid 
God deelt zijn eer niet (Jesaja 48:11) 

Inleiding 
maar [de Heer] zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in 

zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in 

mij zichtbaar wordt. 

2 Korintiërs 12:9 

Vind u het niet vreemd? Het lijkt dikwijls alsof de Bijbel met zichzelf in tegenspraak is. Aan de ene 

kant zijn we meer dan overwinnaars, zijn we gemaakt om te regeren en te heersen, aan de andere 

kant lijkt het alsof het lijden, zwakheid, bij ons hoort, net zoals we dat zien bij diverse Bijbelse 

personen, zowel in het Oude Testament als bij de christenen in de eerste gemeente.  

Als we kijken naar de Bijbel, zien we verhalen te over waarin God mensen in een positie van 

zwakheid brengt, zodat Zijn glorie meer zichtbaar wordt. Het zou niet onlogisch zijn geweest als 

Gideon de Midjanieten had verslagen met een groot leger. Maar, God kiest er voor om Israël niet de 

mogelijkheid te geven zich te beroemen op hun vechtkunsten en reduceert de aanvalsmacht tot een 

aantal mannen die alleen door Gods glorie en ingrijpen succesvol kan zijn (Richteren 7).  

Mensen zijn van nature geneigd om zichzelf te roemen, trots te zijn op hun eigen prestaties. Deze 

wereld is gericht op kracht, wie heeft de meeste macht. Ook in de gemeente van Korinthe was dit 

een probleem. daarom benoemt Paulus dit thema in zijn tweede brief. In hoofdstuk 11 en 12 neemt 

Paulus de lezer mee in waarom Paulus zichzelf zou kunnen roemen op alles wat hij naar menselijke 

maatstaven had gepresteerd. Met een sarcastische toon houdt hij een spiegel voor over de onzin van 

zijn roemen. Zelfs het weg worden gevoerd tot de derde hemel (Paulus spreekt hier zeer 

waarschijnlijk over zichzelf in derde persoon) is geen reden tot enige verhevenheid. 

Paulus schrijft dat God hem gebracht heeft op een plek waarin het niet mogelijk is om ook maar een 

stukje eigen credit voor Gods werk en Zijn glorie te nemen. In 2 Korintiërs lezen we dat Paulus een 

doorn in het vlees krijgt van God, die God ook niet zal wegnemen. Slechts de belofte dat Zijn genade 

genoeg is, is wat Paulus krijgt. Waarom? Omdat God Zijn eer niet wil delen. God kiest ervoor om zijn 

kracht enkel zichtbaar te maken in zwakte. Zoals een prediker hier over zei: God schildert niet op een 

trots doek. 

Doel van het onderwerp 
Het koninkrijk van kracht voelt als een paradox, omdat het niet de kracht is zoals we die in de wereld 

kennen. Het heeft als doel om Christus te verhogen en dit kan enkel als trots en eigen eer niet in de 

weg staat. Daarom kiest God er actief voor om de redenen om trots te kunnen zijn van ons weg te 

nemen. Willen wij een kanaal zijn van Gods glorie? Dan zullen we deze geestelijke principes moeten 

beseffen en accepteren. 

Suggestie voor een invulling en begeleidende verdiepingsvragen 
U kunt met elkaar de volgende thema’s bespreken: 

- Aan welke Bijbelse verhalen en voorbeelden denkt u bij het onderwerp “God maakt mensen 

zwak om Zijn kracht te tonen”? 
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- Heeft u in uw leven ervaren dat God u bracht op plekken waar Zijn kracht geopenbaard kon 

worden in uw zwakheid? 

- Bent u bereid om te accepteren dat Gods genade voor u genoeg is? 

- Kunt u met Paulus zeggen dat u uw zwakheid omarmt tot eer van Gods glorie? 

- Merkt u dat er (soms) een gevoel van trots in uw kracht of sterkte zit? 

 


