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 1 Kor. 15:9-11
Kerntekst:
Maar door de genade van God ben ik wat ik ben

1 Kor. 15:10

De G-6 van Paulus:
Geroepen
Geen aanleiding in Paulus zelf.
Hij krijgt grote geheimen geopenbaard.
Gewillig
Hij noemt zichzelf een ‘slaaf van Christus’.
Een knecht heeft geen aanzien, geen indrukwekkend cv en geen invloed.
God doet Zijn werk niet door geweldenaars. Zelfs Jezus wordt ‘de Knecht’ genoemd.
Een knecht doet het werk van zijn meester.
Hij hoeft zich niet met van alles en nog wat bezig te houden, maar alleen te doen wat hem
wordt opgedragen die dag.
Een knecht voert uit wat een meester besluit. Een meester bepaalt het werk en de knecht
voert uit. Ef. 2:20
Geschikt
Paulus is een bruikbaar instrument omdat hij dicht bij Christus heeft leren zijn
Na zijn bekering is hij jaren buiten beeld.
Tijd om bij Christus te zijn en van Hem het geheim van de Gemeente geopenbaard te krijgen.
Een bruikbaar instrument omdat Christus gebruik maakt van zijn mogelijkheden
Joods geleerde, lid van het Sanhedrin, doorkneed in de Schriften, leerling van Gamaliël.
Zonder Christus was deze kennis voor hem nutteloos. (Fil. 3:1-14)
Gedreven
Paulus is een bruikbaar instrument omdat hij een man van alles of niets is
Geen gemakkelijke man in de omgang met zichzelf en met anderen.
In conflict met Petrus en Barnabas. Bereid om de mindere te willen zijn als het om hemzelf
ging. Maar onverzettelijk en fel als het om het Evangelie ging!
Geplaagd
Paulus is een bruikbaar instrument omdat hij bereid is de prijs te betalen
Leven en reizen en prediken onder zware omstandigheden.
Weerstand van buitenaf en van binnenuit.
2 Kor. 11:16-33
Gewond
Kreeg prachtige dingen geopenbaard, maar werd tegelijkertijd ‘klein gehouden’ om zo te
leren uit genade te leven. (2 Kor. 12:1-10)
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Karakteristieke kenmerken van elke brief afzonderlijk
Elke brief heeft een eigen aanleiding en inhoud.
Onze Bijbel ordent de brieven naar hun lengte en niet chronologisch

Galaten (Antiochië, 48-49)
Sleutelwoord: vrijheid
Sleuteltekst: Gal. 5:1
Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met
een juk van slavernij belasten.
Een polemische brief
Het evangelie verdedigen tegen de dwaalleren
Fel, persoonlijk, bevlogen, getergd.
Vrijheid in Christus tegenover de slavernij van de wet
Samenvattend:
Deze polemiek verwerpt de fout van het wetticisme die de gemeenten in Galatië in zijn macht
gekregen had.
Paulus gebruikt biografische, theologische en morele argumenten om aan te tonen dat de
genade heerst over de wet en dat een leven in vrijheid veel groter is dan wetticisme.

1 Thessalonicenzen
(Corinthe, 51)
Sleutelwoord: wederkomst
Sleutelvers: 1 Thess. 3:12,13
En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen,
zoals ook wij dat zijn tot u, opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in
heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus
Christus met al Zijn heiligen.
Sterke verwachting van de wederkomst mag niet leiden tot wangedrag
De wederkomst is een bron van troost in het huidige bestaan
De wederkomst moet een motief zijn voor heilig leven

2 Thessalonicenzen
(Corinthe, 51)
Sleutelwoord: tekenen
Sleutelvers; 2 Thess. 2:3
Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval
gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,
Dankbaarheid over de gemeente
De mens van de wetteloosheid
Standvastigheid en trouw
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Het belang van de brieven aan de Thessalonicenzen
De relatie tussen lijden en het leven met God
Mensen die onrust veroorzaken of verkeerde dingen leren moeten worden terechtgewezen
Goed gedrag wordt aangemoedigd
Gedachten en ideeën die de rond doen, moeten vanuit de gezonde leer worden ontzenuwd

1 Corinthe
(Efeze, 55)
Sleutelwoord: gemeenteleven
Sleutelvers: 1 Cor. 3:11
Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.
Verdeeldheid en partijschappen
Ethische vraagstukken (zedeloosheid, huwelijk, echtscheiding, eten van offervlees,
misstanden bij het avondmaal, afgoderij)
Hoe gedraagt een christen zich in een heidense omgeving?
De gemeente als lichaam van Christus
Gebruik van geestesgaven
De liefde centraal (hoofdstuk 13 over ‘de liefde’ tussen hoofdstuk 12 en 14
De opstanding (15)
De collecte voor Jeruzalem (oproep tot offervaardigheid)

2 Corinthe
(Macedonië, 55-56)
Sleutelwoord: dienen
Sleutelvers: 2 Cor. 4:1
Daarom, aangezien wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons bewezen is,
verliezen wij de moed niet.
De problematische verhouding tussen de gemeente en haar grondlegger.
Een verloren brief (de zgn. ‘tranenbrief’ – 2 Kor. 7:8)
Het apostelambt.
Oproep tot vrijgevigheid
Apostolische gezag van Paulus en de aanval daarop (weerleggen van aanval op positie van
Paulus)
Het grote belang van de brieven aan Corinthe
De brieven informeren ons over het gedrag en de eredienst van een vroegchristelijke
gemeente en de conflicten met het omringende heidendom
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Tal van theologische onderwerpen:
o Christologie (leer van Christus
o Ecclesiologie (leer van de kerk)
o Leer van de doop, avondmaal, opstanding
o Hoe gedraagt een christen zich in een niet-joodse omgeving?
Er waren geen gelovige voorbeelden! (men kende alleen het Oude Testament)
Twee historische verslagen: avondmaal en opstanding
± 25 jaar na kruisiging en opstanding, voor dat de evangeliën er waren
Wereldliteratuur (hoofdstuk 13 → de liefde en hoofdstuk 15 → de opstanding )

Romeinen
(Corinthe, 57)
Sleutelwoord: rechtvaardiging
Sleutelvers: Rom. 3:23,24
Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,
en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
Een brief met een duidelijk leerstellig karakter.
Rechtvaardiging door het geloof. (1-6)
De plek van Israël in Gods plan. (9-11)
Praktische consequenties van het evangelie. (12-16)
Bedoeld als eerste kennismaking. Paulus had deze gemeente in Rome niet zelf gesticht.
Hij geeft zijn theologische visitekaartje af. Rome was springplank naar Europa (Spanje!)
Samenvattend:
Van alle brieven is deze het meest systematisch.
Hij tekent de lijn veroordeling →rechtvaardiging →heiligmaking →verheerlijking.
Hij legt uit wat God van plan is met Joden en heidenen.
Hij legt uit welke de praktische uitwerking van de rechtvaardiging in het christenleven
behoort te hebben.

Efeziërs
(Rome, 60-61)
Sleutelwoord: gemeente
Sleutelvers: Ef. 1:22,23
En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen
gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen
vervult.
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Zitten: De rijkdom in Christus
De positie van de gelovige in Christus
Het geopenbaarde geheim van God: de gemeente
Wandelen: Betekenis en vertaalslag naar het leven
Standhouden: geestelijke strijd

Filippenzen
(Rome, 61-62)
Sleutelwoord: vreugde
Sleutelvers: Fil. 4:4
Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.
Dankbaarheid over de gemeente
Oproep om standvastig te zijn
Christus het Hoofd van de gemeente en van de schepping
Joden en heidenen zijn samen één in Christus
Opwekking tot christelijk leven

Kolossenzen
(Rome, 60-61)
Sleutelwoord: volkomenheid van Christus
Sleutelvers: Kol. 2:9
Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
De uitnemendheid van Christus in de kosmos
Veroordeling van menselijke wetten en voorschriften
Veroordeling van religieuze invloeden zoals de gnostiek
o
o
o
o
o
o

Afwijzing van elk uiterlijk gezag van enig instituut over het geloof.
De innerlijke goddelijke vonk verleent elk mens morele zelfstandigheid.
De materiële wereld is geen historisch scheppingsproces, maar komt uit zichzelf voort (emanentie)
Jezus had geen materieel lichaam, maar was louter geest, verschijnend aan de mensen in een lichamelijke
gedaante.
Geen verlossende werking van het zoenoffer van Jezus (verzoeningsleer).
Geen verlossende werking van het geloof.

Christus is genoeg, geen Jezus + evangelie
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1 Timotheüs
(Macedonië, 62-63)
Sleutelwoord: herderschap
Sleutelvers: 1 Tim. 4:16
Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf
behouden als hen die u horen.
Aanwijzingen voor het werk in de gemeente
Orde in de gemeente (oudsten, diakenen, de plek van de vrouw)
De plek van weduwen
Richtlijnen voor het gedrag van leidinggevenden en de correctie daarop

Filemon
(Rome, 60/61)
Sleutelwoord: broederschap
Sleutelvers: Fil. 15,16
Want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig
zou terug hebben, niet meer als een slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde
broeder. Was hij dat in het bijzonder voor mij, hoeveel te meer zal hij het voor u zijn, zowel in
het vlees als in de Heere.
De kracht van het evangelie in veranderde relaties
Vergeving en herstel
Onesimus: slaaf en broeder tegelijk

Titus
(Korinthe, 63)
Sleutelwoord: verantwoording
Sleutelvers: Tit. 2:7,8
Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid,
waardigheid, oprechtheid, en spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de
tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft.
Waarschuwing voor een moeilijke standplaats
Orde op zaken stellen in de gemeente
Aanstellen van oudsten en diakenen
Christelijke levenswandel en de genade van God in een heidense wereld
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2 Timotheüs
(Rome, 67)
Sleutelwoord: trouw
Sleutelvers: 2 Tim. 2:5
En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet
in acht heeft genomen
Opwekking tot standvastigheid
Metaforen voor de dienstknecht van Christus (soldaat, atleet, landbouwer)
Karakterisering van de afvalligheid
Omgang met dwaalleraren
Trouw in de verkondiging
Persoonlijk afscheid van Paulus
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