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DE DWAZE ZWAKHEID VAN GOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

De Here God wilde een groot volk hebben. Zo groot dat je het niet tellen 

kunt, net zo min als je de sterren aan de hemel kunt tellen. En wat deed 

Hij? Hij riep Abraham uit Ur en beloofde dat Abraham tot een groot volk zou 

uitgroeien. Was dat niet dom, dwaas? Hij wist toch ook dat Abraham en 

Sara geen kinderen konden krijgen? 

De Here wil dat je in Hem gelooft. Wat doet Hij? Hij geeft je soms grote 

zorgen. Er komt een groot verdriet in je leven. Maakt Hij het je dan niet 

moeilijk om te geloven? Is dat niet dwaas? 

Je hoort bij de kerk. Maar je hebt het er niet naar je zin. Je ziet van alles 

dat niet goed is. Ben je dan niet dwaas als je bij de kerk blijft? Het is toch 

logisch dat je een andere kerk zoekt die beter bij je past? 

Je hebt al een hele tijd verkering. Je collega’s begrijpen je niet. Want je laat 

merken dat je niet met elkaar naar bed gaat voordat je getrouwd bent. Dat 

is toch dwaas? Iedereen doet dat toch? 

Vier voorbeelden. Ze hebben allemaal te maken met het geloof in God. Vier 

keer iets wat mensen dwaas vinden. Andere voorbeelden weet u zelf wel. 

Denk maar aan het geloof zelf. Is het niet dwaas om te geloven in God? Er 

zijn meer dan genoeg mensen die dat denken. Zo zijn we precies bij wat 

Paulus bedoelt. Hij verkondigt het evangelie van de Here Jezus. Dat is het 

evangelie van het kruis waar onze Heiland aan gestorven is. Die redder 

aan het kruis vinden mensen maar zwak. Dat evangelie is maar dwaas. 

Over dat evangelie gaat het vanmorgen: 

 

HET EVANGELIE VAN DE DWAZE ZWAKHEID VAN GOD. 

1.dit evangelie is onthullend. 
2.dit evangelie is verlossend. 

 

Liturgie: 
Votum & groet 
Zi: Ps. 75:1.2 
Lezing van Gods wet 
Zi: Ps. 75:23.6 
Gebed 
Schriftlezing: 1 Kor. 1:18-31 
Zi: Gez. 177:1.2 (GKB) 
Preek: 1 Kor. 1:15 
Zi: Ps. 111:4.6 
Gebed 
Kollekte 
Zi: Ld 432:1.2 (LB) 
Zegen 
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1. DIT EVANGELIE IS ONTHULLEND. 

Ik heb voor deze preek met mijn kalf geploegd. Zij vertelde over een vraag 

die op de vrouwenvereniging werd gesteld. Het ging over 1 Kor. 1 en één 

van de zusters vroeg: ‘willen wij wel dwaas zijn?’ Dat was de spijker precies 

op de kop. ‘Willen wij wel dwaas zijn?’ ‘Willen wij zwak zijn?’ Dat is wat 

Paulus bedoelt. Hij schrijft over de dwaze zwakheid van God. Dat is de 

boodschap van het kruis. Die boodschap onthult hoe je innerlijk reageert op 

het kruis van de Here Jezus. Wil je wel zo dwaas zijn om in dat kruis te 

geloven? Daar gaat het om.  

Paulus noemt twee reacties die het kruis afwijzen. De joden nemen er 

aanstoot aan. De Grieken, de heidenen noemen het dwaasheid. Die twee 

reacties houdt hij aan de gemeente in Korinthe voor. Reageren ze daar net 

zo op het evangelie of willen zij zo dwaas zijn om wel in het kruis te 

geloven? Paulus vraagt dat om de situatie in de gemeente. Die gemeente 

was verdeeld. Er was een sfeer van concurrentie. Elkaar aftroeven, op 

elkaar neerkijken. Tegen elkaar opbieden en pochen. In zo’n sfeer past het 

niet om dwaas te zijn. Je wilt het dan juist beter weten dan anderen. En 

zwak zijn? Als je zwak bent heb je toch ook weinig om trots op te zijn? Je 

wilt sterk zijn, meer en beter dan anderen. Daarom keken ze ook op Paulus 

neer. Die stelde niet zoveel voor. Zijn naam betekent ook: ‘kleintje.’ Paulus 

was in hun ogen maar zwak en onbeduidend.  

Om die sfeer in de gemeente schrijft Paulus over het evangelie van de 

dwaze zwakheid van God. Hij laat daarmee zien dat ze in Korinthe op een 

heel verkeerd spoor zitten. Het is ook een gevaarlijk spoor. Kijk maar naar 

de joden. Waarom nemen zij aanstoot aan het evangelie? Paulus zegt: dat 

komt omdat zij wonderen verwachten. Zo weten we dat ook uit de tijd dat 

de Here Jezus op aarde was. De joden liepen achter Hem aan omdat Hij 

machtige wonderen deed. Maar zo enthousiast als ze eerst waren zo 

vijandig werden ze toen ze merkten dat Hij niet aan hun verwachtingen 

voldeed. Weg met Hem! Het kruis, het vervloekte kruis was zijn verdiende 

loon.  

Bij de grieken, de heidenen ging het net zo. Denk maar aan die keer dat 

Paulus in Athene was. Nieuwsgierig als ze waren luisterden ze naar zijn 

boodschap. Maar toen hij zei dat de Here Jezus uit de dood was opgewekt 

was de belangstelling over. Dat was zo dwaas! Opstanding uit de doden, 

dat kan toch niet?!  

Het evangelie van het kruis onthult hoe mensen tegenover God staan. Wat 

God doet is in de ogen van mensen dwaas en zwak. Wat moet je met een 
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verlosser die zich laat arresteren en laat kruisigen? Dat is toch dwaas! Je 

moet als mens opkomen voor jezelf. Je moet jezelf verdedigen. Zoals 

Petrus die zijn zwaard trok en erop sloeg. Hebben we met Hem niet meer 

op dan met de Here Jezus die zich niet verdedigde? Je laat toch niet over 

je lopen? En wat heb je aan een kruis? Met je vastgespijkerde handen en 

voeten kun je niets meer. Het is het toonbeeld van machteloosheid en 

zwakheid. Een verlosser aan een kruis – je bent dwaas als je daarin 

gelooft. Wij zoeken liever een krachtfiguur; we kijken op tegen mensen die 

het gemaakt hebben. Een sterke leider; een inspirerende voorman. Als het 

ons maar aanspreekt. Als het maar past binnen onze mogelijkheden; het 

moet aansluiten bij onze verwachtingen en idealen.  

Maar de Here werkt heel anders. Een echtpaar dat kinderloos. Een 

gemeente waar allerlei kritiek op mogelijk is. Geboden die iedereen 

ouderwets vindt. Een leven met moeite en verdriet. God sluit niet aan bij 

onze idealen. Hij werkt niet volgens de lijnen die wij hebben uitgezet. Hij 

denkt niet volgens de mogelijkheden die wij zien of de plannen die wij 

maken. Zo bouwt Hij ook zijn gemeente. Paulus kan de brs en zrs in 

Korinthe op hun eigen gemeente wijzen: geen megakerk waar je als 

mensen van onder de indruk bent, maar een gemeente van arme en 

onaanzienlijke mensen. Mensen die in de samenleving van Korinthe niet 

meetelden. Men zàg ze niets eens. Ze waren niets. Een gemeente vol lek 

en gebrek. Maar toch door Paulus aangesproken als de gemeente van 

God!  

God zet ons met het evangelie van zijn dwaze zwakheid ons voor de vraag: 

wil je wel dwaas zijn? Wil je zwak zijn? Hoe reageer jij op het evangelie? 

Wil je zo dwaas zijn dat je op het evangelie vertrouwt en niet op je jezelf en 

op je eigen inzicht? Dan maak je een goede keus. Want laat dat evangelie 

voor joden een aanstoot zijn en voor heidenen een dwaasheid, het is niet 

minder dan de kracht van God waardoor wij behouden worden.  

 

2.  DIT EVANGELIE IS VERLOSSEND. 

Wil je dwaas zijn? Ik denk dan weer aan Abraham en Sara. Ze konden 

geen kinderen krijgen.Waren ze niet dwaas om te vertrouwen op de belofte 

van God? Toch groeiden die twee oude mensen uit tot een groot volk. Is 

dat niet sterk? Wat God deed leek dwaas. Een kansloos initiatief. Maar Hij 

was machtig bezig! Wat geen mens kon dat deed Hij toch maar. Daar zie je 

wat Paulus schrijft: het zwakke van God is sterker dan de mensen. Het 



 1 Kor. 1:25 /  Gehouden op  07-10-2007 /  p. 4 

dwaze van God is wijzer dan de mensen. De dwaze zwakheid van God is 

de hoogste wijsheid en daarin werkt de grootste kracht.  

Paulus leest het in de profetie van Jesaja. Hij haalt zo vier plaatsen uit 

Jesaja aan waar je dit lezen kunt. God zal ze wijsheid van de wijzen 

vernietigen en het verstand van de verstandigen zal Hij te niet doen (Jes. 

29). Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze 

wereld? (Jes. 19 en 33). Heeft God niet de wijsheid van deze wereld tot 

dwaasheid gemaakt? (Jes. 44). En de bijbel is er vol van. Je kunt het overal 

vinden. De ene keer (Jes. 29) gaat het over Gods eigen volk dat de Here 

niet echt, niet met hun hart dient. Ze denken dat ze hun gang wel kunnen 

gaan en dat niemand ziet wat ze doen. Eigenlijk denken ze dat ze God in 

hun zak hebben. Maar zo wijs en verstandig als ze in hun eigen ogen zijn, 

God zal laten merken dat Hij totaal anders is. Met al hun inzicht en wijsheid 

blijven ze nergens. Een andere keer gaat het over de wijzen en geleerden 

van Egypte (Jes19). De grootste geleerden van die tijd. De beste adviseurs 

van de Farao. Ze denken dat ze met hun inzicht en wijsheid wel weten wat 

er gaat gebeuren. En dat ze met hun adviezen de Farao helpen om een 

goede politiek te voeren. Maar als God ingrijpt zullen ze met hun mond vol 

tanden staan. Wat God doet kan geen mens, als is hij nog zo geleerd, 

bedenken. Steeds weer is het de Here God die mensen het nakijken geeft. 

Hij is altijd meer dan wij. Altijd wijzer dan wij. Altijd sterker dan wij. Als wij 

denken dat de Here dwaas bezig is dan Hij nog altijd wijzer dan wij. Als wij 

denken dat een belofte of een opdracht van de Here kansloos is, dan is Hij 

toch altijd sterker dan wij. Daarom is het evangelie van de dwaze zwakheid 

van God een verlossend evangelie. De dwaasheid van het kruis – wie kon 

dat bedenken? 

De Zoon van God die op aarde kwam om te sterven aan een kruis. Wat 

was Hij machtig. Maar wat werd Hij zwak. Hij was oneindig rijk. Maar Hij 

werd arm. De koning werd een knecht. Gods Zoon. Hij was onschuldig toch 

werd hij veroordeeld. Zo machtig als Hij was verzette Hij zich niet. Hij kon 

zich wreken. Hij deed het niet. Hij liet zich slaan en bespugen. Hij liet het 

toe ze hem geselden. Hij droeg het kruis. En Hij bad voor zijn vijanden om 

vergeving van God. Die zwakke Christus – in Hem is de kracht van God  

die verzoening bewerkt doordat Hij zich overgaf aan het kruis. En daarin is 

de wijsheid van God. Hij wilde op deze manier ons, mensen, redden van 

onze zonden en onze schuld. Redden, doordat de Here Jezus de schuld op 

zich nam, de straf wilde dragen en ons verzoende met God. Het kruis is de 
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reddende wijsheid en de verlossende kracht van God. Het dwaze van God 

is wijzer dan wij. De zwakheid van God is sterker dan wij zijn.  

Maar als het zo is, dan kun je als kind van God ook niet meer trots zijn. Ik 

denk weer even aan Abraham en Sara. Ze groeiden uit tot een groot volk. 

Konden zij zeggen: kijk eens hoe vruchtbaar wij zijn? Konden ze trots zijn 

op hun nageslacht? Dat zou dwaas zijn. Het was toch hun prestatie niet! Ze 

konden alleen maar God danken voor wat Hij door zijn wijsheid en zijn 

kracht mogelijk had gemaakt. Ik denk aan de korintiers met hun partijen en 

concurrentie. Wat dwaas als je zo tegenover elkaar staat. Alles wat je bent 

als kind van God en als gemeente dat heb je niet aan jezelf te denken. Het 

is puur en alleen te danken aan God, de wijsheid en de kracht van God. En 

zo is het ook voor ons allemaal. Wil je dwaas zijn? Leg dan alle pretenties 

maar af. Je hebt niets om trots op te zijn. Je hebt alleen maar reden om 

dankbaar te zijn. Want het is puur en alleen aan God te danken dat je de 

Here Jezus kennen mag en bij Hem en zijn gemeente horen mag. Daarom 

zegt Paulus ook: wil iemand zich op ergens op beroemen? Laat hij zich op 

de Here beroemen. Laat het dwaas zijn in de ogen van mensen, het is de 

hoogste wijsheid. Wijsheid die ons redt.  

Amen. 


