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DE ENE NAAM IN DE VERDEELDE GEMEENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

Vanmorgen zijn er drie kleine kinderen gedoopt. Dat is een belangrijke 

gebeurtenis in hun jonge leven. De Here Jezus heeft opdracht gegeven om 

dat te doen. En we deden het in de naam van de Vader, de Zoon en de 

Heilige Geest. Zo maakt de Here duidelijk dat Hij zijn naam aan hun leven 

verbonden heeft: Hun God en Vader. Zeker weten! Ze zijn gedoopt. Dat is 

niet eens gedaan door hun eigen sectiepredikant. Vandaag stond ik op het 

preekrooster en geen van deze kinderen hoort bij sectie West.  Zo gaat dat. 

Want dat maakt helemaal niet uit. De doop is heel belangrijk. Als je niet 

gedoopt bent hoor je ook niet bij de kerk. Maar wíe je doopt is totaal 

onbelangrijk. De doop van vanmorgen is een mooi voorbeeld van wat 

Paulus bedoelt. Hij heeft anderhalf jaar in Korinthe gewerkt. Maar hij heeft 

daar nauwelijks mensen gedoopt. Hij kan er maar een paar opsommen. 

Dat komt hem nu goed uit. Want nu kunnen de gemeenteleden in Korinthe 

nooit zeggen dat Paulus een eigen zaakje begonnen is. Het gaat niet om 

hem. Het gaat niet om een groep die de naam van Paulus kan voeren als 

een partijnaam. Zoals het in de politiek gaat: de groep Wilders, of de lijst 

Verdonk gaat het dus niet in de kerk. Maar in Korinthe dachten ze dat wel. 

De gemeente was verdeeld in groepen die tegenover elkaar stonden en 

met elkaar concurreerden. En wat doet Paulus nu? Hij zet het kruis van de 

Here Jezus en de doop midden in die verdeelde gemeente. Daar gaat het 

om. Het gaat niet om Paulus of Apollos of Petrus of Christus als één van de 

vier. Het gaat alléén om Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is de 

boodschap die ik u vanmorgen breng: 

 

 

Liturgie: 
 
Votum & groet 
Zi: Ps. 147:1 
Lezing van Gods wet 
Zi: Ps. 105:3.5 
Gebed 
Schriftlezing: 1 Kor. 1:10-17 
Zi: Ps. 147:7 
Preek: 1 Kor. 1:10-17 
Zi: Gez. 119:1.2 (GKB) 
Gebed 
Kollekte 
Zi: Gez. 162:1.2.4 (GKB) 
zegen 
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PAULUS ZET DE ENE NAAM VAN CHRISTUS MIDDEN IN DE 
VERDEELDE GEMEENTE. 

1. deze naam is méér dan alle andere namen. 
2. deze naam verenigt de gemeente. 

3. deze naam bewaart voor lege prediking. 
 

 

1.DEZE NAAM IS MÉÉR DAN ALLE ANDERE NAMEN. 

Is Paulus soms voor u gekruisigd? Bent u in de naam van Paulus gedoopt? 

Twee vragen van Paulus. Ze zijn ook heel duidelijk. Iedereen zal zeggen: 

natuurlijk niet! Paulus is niet voor ons gekruisigd, maar de Here Jezus. Je 

wordt niet in de naam van Paulus gedoopt; niet in de naam van een 

dominee. De Here Jezus laat je dopen in de naam van God de Vader, de 

Zoon en de Heilige Geest. Met deze twee vragen zet Paulus de naam van 

Christus midden in de gemeente. Hij is voor de gemeente in Korinthe en 

ook voor ons aan het kruis gestorven. Met de doop wordt het offer dat Hij 

bracht op onze naam gezet. Je mag geloven dat je door zijn offer gered 

bent van je zonden en van je schuld.  

Paulus zet die ene naam van Christus tegenover alle andere namen die het 

in Korinthe goed doen. Hij zelf heeft die gemeente gesticht. Hij heeft er 

anderhalf jaar gewerkt. Je zou zeggen: geen wonder dat er gemeenteleden 

zijn die hem hoog hebben. Toen hij weg was kwam Apollos. Een 

schriftgeleerde. Vurig van geest en met grote overredingskracht. Die kon 

vast prachtig preken. Er waren mensen die met hem wegliepen. Ook de 

naam van Petrus is in tel. Voor zover we weten is hij nooit in Korinthe 

geweest. Misschien is hij daar bekend geworden door gelovigen die uit 

Jeruzalem in Korinthe kwamen. Was hij niet één van de belangrijkste 

apostelen? Hoe dan ook, ook rond zijn naam had zich een groep gevormd. 

Ieder had zo z’n favoriete voorganger. Een leider waar men zich naar 

richtte. En in Korinthe pronkte men graag ook tegenover elkaar. Bv. met de 

gaven van de Geest. Die pronkzucht was er ook in die partijschap. Ze 

beroemen zich op hun favoriete voorganger. Maar dat betekent dan 

natuurlijk ook dat je op anderen neer kijkt. Er werd op Paulus neergekeken. 

Wat stelde die eigenlijk voor? Ja, wat zul je nog aannemen van een 

ambtsdrager waar je wat op neerkijkt? Een voorganger waar je niets mee 

hebt? Een broeder of zuster die niet bij jouw groep hoort. ‘O, zegt die het?’ 

We zijn soms bij voorbaat al klaar met wat een ander te zeggen heeft. 

Partijschap, concurrentie, jezelf tegenover elkaar verheffen, het kan er zijn 

rond voorgangers van vroeger of van vandaag. Het kan er zijn rond een 

bepaalde ligging, een overtuiging.  
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Paulus heeft veel te schrijven aan de gemeente. De vorige keer zei ik al dat 

er heel wat mis was in die gemeente. Maar deze partijschap stelt hij het 

eerst aan de orde. Natuurlijk. Wat zal hij met zijn brief bereiken als de partij 

rond Apollos op hem neerkijkt? Hoe kan hij vruchtbaar zijn als de Petrus- 

groep zich van hem afmaakt? Zulke partijschap blokkeert de verkondiging 

van het evangelie en de opbouw van de kerk.  

Maar, gemeente, als je achter de ene voorganger aanloopt en voor de 

andere wegloopt, heb je dan de éne naam van Christus nog wel in het 

oog? Die naam gaat toch ver boven alle andere namen uit? Paulus is niet 

voor de gemeente gekruisigd. Ook Apollos niet en al zegt de overlevering 

dat Petrus om het geloof de kruisdood gestorven is, dat was toch een 

andere dood dan die van Christus. Hij is de Zoon van God die onze zonden 

droeg. Hij heeft verzoening bewerkt. Door Hem hoeven we niet bang te zijn 

om God te ontmoeten. En die ene naam van Christus heb je allemaal 

nodig. Wie je ook bent. Of je nu steeds thuis bezig bent of stad en land af 

reist voor je werk. Als je directeur bent niet minder dan iemand in 

loondienst. Een scholier kan alleen door de Here Jezus gered. Maar een 

juffrouw of leraar net zo goed. Als ambtsdrager kun je net zo min zonder 

Christus dan als gemeentelid. Een zieke kan niet zonder Jezus. Maar als je 

gezond bent ook niet. En een bejaarde heeft het offer van de Here Jezus 

net zo hard nodig als een kind. Of je beroemd bent of niet maakt niet uit. 

Zonder de naam van Christus kun je niet. Dat is de ene naam waardoor wij 

behouden worden. Daarom kan het in de gemeente alleen om die naam 

gaan. Die naam, die het ons afleert om op mensen te vertrouwen en onze 

redding alleen te zoeken bij het kruis van Christus. Die naam, oneindig 

verheven boven alle andere namen is daarom de doodsteek voor alle 

partijschap rond mensen. De doodsteek voor het dwepen met mensen. 

Maar ook voor het neerkijken op mensen.  

 

2.DEZE NAAM VERENIGT DE GEMEENTE. 

We hebben allemaal de Here Jezus nodig. Wat dat betreft is er tussen ons 

geen verschil. We zijn allemaal gedoopt. We mogen geloven dat we het 

eigendom van Christus zijn. Als we Christus kennen als de redder van ons 

leven dan kan het niet anders of door zijn naam kom je boven alle 

verschillen uit. Je komt boven alle partijschap uit. Die ene naam verenigt de 

verdeelde gemeente.  

Kijk maar op het werkblad, jongens en meisjes. Daar is een brood 

getekend. Misschien bakt je moeder ook wel eens brood. Dan heeft ze een 
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schaal vol meel. Maar voor dat meel moesten veel graankorrels gemalen 

worden. Hoeveel graankorrels heb je wel niet nodig om één brood te 

bakken. Dat is net als met de kerk. Je hebt heel veel gelovigen. Maar er is 

één gemeente. Dat komt door de naam van de Here Jezus. Die maakt ons 

met elkaar tot één gemeente. Dat is een wonder van God. Kijk maar eens 

hoeveel verschillen er zijn. Oude mensen, jonge mensen. Rijke mensen. 

Arme mensen. Blanke mensen; zwarte mensen. Scholieren, leraren. 

Boeren en bouwvakkers. Mensen die gestudeerd hebben en mensen die al 

jong zijn gaan werken. Aardige mensen. Maar ook mensen die waar je niet 

goed mee overweg kunt. Je zou ze zelf misschien nooit uitgekozen 

hebben. En als je niet samen bij de kerk hoort zou je elkaar misschien ook 

wel nooit zijn tegen gekomen. Maar wat voor verschil er ook is, je bent 

allemaal van de Here Jezus. Een graankorrel waaruit Hij zijn gemeente 

bakt. Zijn naam verenigt. Dat is het wonder van de kerk.  

Dat is anders dan in de politiek. Als je daar niet helemaal volgens de 

partijlijn denkt en spreekt wordt je buiten de deur gezet. Daar vecht 

iedereen voor z’n eigen overtuiging. Maar in de kerk – vecht je daar ook 

voor je eigen overtuiging? Gaat het daar om jou partij? In de kerk leef je 

van de naam van Christus. Daar gaat het om zijn kruis. Zijn offer. Je leeft 

daar uit de liefde die Hij gegeven heeft. En zijn liefde gaat veel verder dan 

mijn liefde. Zijn keus gaat verder dan mijn voorkeur. In zijn liefde roept Hij 

ook mensen die heel anders zijn dan ik en jij. Hij roept mensen met een 

heel andere achtergrond. Hij verlost mensen die een heel andere 

denkwereld hebben dan jijzelf. Ook voor die brs en zrs is Hij aan het kruis 

gestorven en ook die heeft Hij door zijn bloed verlost.  

O nee, laat ik een misverstand voorkomen. Het is niet dat je in de kerk dus 

alles wel kunt geloven. Natuurlijk niet. Het gaat om de ene naam. En die 

naam is ons bekend gemaakt in het evangelie. De vorige keer zagen we 

dat de gemeente rijk is in alle woord en alle kennis. En je ziet dan ook dat 

Paulus heel wat te schrijven heeft om zaken die in Korinthe niet bij de 

naam van Christus passen recht te zetten. Maar je ziet daarbij wel dat hij 

geen gemeenteleden afschrijft vanuit een groepsdenken. Het gaat niet om 

de ligging van Paulus tegenover de ligging van Apollos. Hij trekt de grenzen 

van de kerk en de lijnen van zijn onderwijs vanuit Christus. Dan kan hij mild 

en geduldig zijn tegenover brs en zrs die moeten groeien in het geloof. 

Denk maar aan wat hij zegt over de sterken en de zwakken in het geloof. 

Hij kan scherp zijn tegenover een leefstijl die niet past bij het geloof. Maar 

in dat alles wil hij zich houden aan het Woord van God. Zoals hij zegt in 
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hoofdstuk 4: om zich te houden aan wat geschreven staat. Niet meer en 

niet minder. Want wat geschreven staat – dat is uit God. Daarin hoor je het 

evangelie van het kruis van Christus. Daar moet je het van hebben. Wat 

daar boven uit gaat, dat is uit de mens. Dat verenigt niet in de naam van 

Christus. De apostel leert ons geloven in de ene naam van Christus. Vanuit 

die naam leert hij ons om onze plaats in te nemen in de kerk. Het kan niet 

gaan om de voorganger waar ik veel aan heb. Het is niet de kerk van mijn 

eigen voorkeur. Niet de gemeente van mijn eigen ligging. Dan leg ik andere 

maatstaven aan dan Christus in zijn liefde. Het is de kerk waar het Woord 

van Christus alle ruimte heeft om de gemeente op te bouwen in het geloof 

in die ene naam van ons behoud. 

 

3.DEZE NAAM BEWAART VOOR LEGE PREDIKING. 

Tenslotte bewaart de ene naam ons ook voor lege prediking. Dat is het 

laatste wat Paulus zegt. Hij heeft nauwelijks mensen gedoopt. Niet omdat 

hij de doop niet belangrijk vond. Maar hij wijdde zich helemaal aan de 

verkondiging, lezen we in Hand. 18. Het dopen werd kennelijk door zijn 

medewerkers gedaan. Paulus verkondigde Christus. Hij deed dat niet met 

wijsheid van woorden. Daar gaat hij in het vervolg verder op in. Maar Hij 

bedoelt daarmee dat hij er niet op uit was om zijn boodschap voor mensen 

aannemelijk te maken. Nee. Het evangelie is niet aannemelijk voor 

mensen. Het gaat tegen ons in. Het vraagt van ons dat we onszelf 

vernederen voor God. En dat we onszelf vernederen voor elkaar. Juist 

zoals de Here Jezus het aan het kruis heeft gedaan. Dat strijkt tegen al 

onze haren in. Het kruis van de Here is dwaas in de ogen van mensen. En 

als je nu zo preekt dat het bij de mensen past – dan krijg je lege preken. 

Wat zijn lege preken? Nee, dat zijn geen preken die eenvoudig zijn. Het 

gaat ook niet om preken die niet zo diep graven. Lege preken zijn preken 

die de mensen naar de mond praten; die zeggen wat de mensen graag 

willen horen maar niet wat het evangelie eigenlijk zegt.  

Lege preken – dat gevaar lopen de verkondigers van het evangelie. Je kunt 

zo preken dat het de mensen in het gevlei komt. Dat gevaar loop je ook als 

luisterend gemeentelid: het was weer niks van morgen. Of: ik ga wel naar 

de kerk maar ik verwacht er eigenlijk niets van. Of: als ik het er niet mee 

eens ben leg ik het naast me neer. Je kunt zomaar de zegen van het 

evangelie wegnemen. Preken kunnen leeg worden doordat we ze niet 

vanuit het evangelie beluisteren, maar vanuit ons eigen vooroordeel. 

Daarom is het zo belangrijk als dominee, ambtsdrager en gemeentelid om 
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steeds weer achter al die namen van mensen te kijken om de ene naam 

van Christus te zien. Hij schept zijn gemeente. Hij stuurt zijn ambtsdragers. 

Zijn evangelie is niet naar de mens, maar het is wel de enige boodschap 

van ons behoud. 

Amen. 


