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DANKEN VOOR DE RIJKDOM VAN DE GEMEENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

Wat een prachtige vrouw is dat! Ziet ze er niet schitterend uit? Versierd met 

parels, goud, diamant. Ze schittert door het heldere licht van de heerlijkheid 

van God. Zo ziet Johannes de bruid van de Here Jezus. Die bruid, dat bent 

u. Dat zijn wij. Dat zijn jullie. Want die bruid is de gemeente.  

Zien jullie er zo schitterend uit, jongelui? Bent u, brs en zrs, zo mooi? Staan 

wij te stralen in het heldere licht van God? Ziet u zich zo al staan, versierd 

met parels, goud en diamant? 

Het is vandaag 26 augustus. We zitten vlak na de vakantie. Er wordt weer 

allerlei werk in de kerk voorbereid en opgestart. Als je daaraan denkt en als 

je merkt hoe het leven van onze gemeente is en van de kerk in het 

algemeen, kun je dat dan wel met die stralende bruid in verband te 

brengen? Het ziet er toch lang zo mooi niet uit? Het verschil kan zo groot 

zijn. Dat zien we allemaal wel. Daarvoor hoef je niet naar anderen te kijken, 

wat  ‘ze’ doen. Als je naar jezelf kijkt zie je toch al vlekken genoeg? 

Nu horen we vanmorgen de apostel Paulus bij zijn werk voor de gemeente 

in Korinthe. Hij denkt wel aan die stralende bruid. Kijk maar: God heeft de 

gemeente geroepen om één te zijn met zijn Zoon. Paulus gebruikt het 

woord ‘gemeenschap.’ De gemeenschap van de bruid met de bruidegom. 

En God geeft de zekerheid dat de gemeente geen blaam zal treffen! Dat 

zegt Paulus. De gemeente zal dus onberispelijk zijn. Ze zal er perfect uit 

zien als de bruidegom komt! Paulus heeft het op zijn manier ook over die 

schitterende bruid. Zo herinnert de gemeente in Korinthe aan haar rijkdom. 

Het is een rijke gemeente. Een gemeente die alle reden heeft om dankbaar 

te zijn voor de rijkdom die God haar geeft. Daarom begint Paulus zijn brief 

met de dankbaarheid voor de rijkdom die God haar geeft.  

Liturgie: 

 
Votum & groet 
Zi: Ps. 122:1.3 
Lezing van Gods wet 
Zi: Ps. 103:1.5 
Gebed 
Schriftlezing: 1 Kor. 1:1-9 & 

Openb. 21:2 + 11-27 
Zi: Gez. 177:1.2 (GKB) 
Preek: 1 Kor. 1:4-9 
Zi: Gez. 74:1.2 (GKB) 
Gebed 
Kollekte 
Zi: Gez. 74:4.5 (GKB) 
Zegen 
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PAULUS DANKT GOD VOOR DE RIJKDOM VAN DE GEMEENTE IN 

KORINTHE. 

1. het getuigenis van Christus. 
2. de verwachting van Christus. 

3. de gemeenschap met Christus. 
 

1.HET GETUIGENIS VAN CHRISTUS. 

Als je rijk bent kun je ook wel dankbaar zijn. Zo is dat toch, jongens en 

meisjes? Een bruid die in zo’n prachtige jurk trouwt, versierd met parels, 

goud en diamanten, zal vast dankbaar zijn. Als de gemeente er nu eens zo 

mooi uitzag, dan zou je dankbaar zijn en dankbaar je werk doen.  

Als Paulus aan de gemeente in Korinthe denkt dankt Hij God. Zag ze er 

dan zo mooi uit? Was het een schitterende gemeente waar je blij en 

dankbaar bij kon horen? Dat is ze helemaal niet. Dat is in deze brief 

duidelijk. Er is in Korinthe veel aan de hand. In hoofdstuk 1 is het gelijk al 

raak: er zijn verkeerde partijschappen. Verderop lees je over hoererij. Ze 

hebben moeiten met het huwelijk, met hun sexualiteit. Ze hebben elkaar 

niet lief. Daarom heeft Paulus kritiek op hun avondmaalsviering. Ook zijn ze 

met het spreken in vreemde talen verkeerd bezig. Er zijn er zelfs die de 

opstanding uit de doden ontkennen. Uit Paulus’ brief kun je zo een hele lijst 

van misstanden opstellen. Daarom schrijft Paulus deze brief. Er is veel mis. 

Die gemeente ziet er niet uit.  

Is dat de kerk? Moet je daarbij horen? Moet je daar je werk voor doen? Wat 

een enorm verschil met die prachtige bruid waar niets op aan te merken is. 

En dan begint Paulus zijn brief met dat hij zo dankbaar is. Hij dankt God 

omdat die gemeente zo rijk is. Waar dankt hij God dan voor? Nee, niet dat 

de gemeente zo perfect is. Niet dat er niets valt te verbeteren. Niet dat er 

geen misstanden uit te roeien zijn. Toch is hij dankbaar. Dankbaar omdat 

ze zo rijk is. God heeft haar rijk gemaakt.   

Die rijkdom is het getuigenis van Christus. Dat is het evangelie. Paulus 

heeft zelf een lange tijd in Korinthe het evangelie gebracht.  Toen hij daar 

weg ging zijn ze dat evangelie niet vergeten. Nee, het heeft in de gemeente 

een vaste plaats gekregen. En niet maar een klein beetje. Zoals Paulus het 

zegt: ze zijn rijk in alle woord en kennis. Alle woord. Alle kennis. Ze hebben 

niet maar een béétje evangelie, maar het héle evangelie. Niet maar een 

béétje kennis van God. Nee, ze kennen Christus in wie ál de schatten van 

kennis en wijsheid van God verborgen zijn. De gemeente van Korinthe is 

niet karig bedeeld. Later komt later komt Paulus in zijn brief daar op terug, 

maar nu laat hij al weten hoe dankbaar hij daarvoor is. Dat evangelie maakt 

de gemeente schatrijk.  
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Dat is toch zo? Is het niet de boodschap van Gods genade: de vergeving 

van de zonden door Christus’ bloed en dat Hij ons leven nieuw maakt door 

zijn Geest? Dat is onze redding. Van die genade, van die Christus, moeten 

we het hebben. Ken je dat evangelie? Dan mag je God wel elke dag 

danken. Dank God dat je bij een gemeente hoort waar dat evangelie een 

vaste plaats heeft. En als er veel werk aan de kerk te doen is, neem dan 

maar een voorbeeld aan Paulus: ga vanuit die dankbaarheid aan het werk. 

We kunnen dat soms zomaar vergeten. We doen dan zoals het wel eens in 

de opvoeding gaat. Dat weten jullie, jongelui, ook wel: je wordt er wel eens 

moe van dat je vader en moeder altijd zeggen wat er niet goed; wat je hóórt 

te doen. Je kunt als ouders veel kritiek hebben. Het lijkt dan net alsof er 

niets goed is. Daar kun je als kind moe van worden en als ouders raak je 

teleurgesteld. Want het is zo negatief. Zo kun je ook in de kerk vooral bezig 

zijn met alles wat er niet goed is. Dan blijft er weinig dankbaarheid over. En 

dan heb je er ook niet zoveel zin meer in om je voor de kerk in te zetten. 

Dat doet Paulus anders: Hij spreekt met dankbaarheid over de gemeente, 

niet omdat alles wel goed is. Niet omdat er niets te veranderen en te 

verbeteren is. Maar hij begint met het goede wat God in de gemeente 

gegeven heeft: het evangelie, dat een vaste plaats gekregen heeft. 

Daarmee kan hij dankbaar aan het werk om van die gemeente een 

stralende bruid te maken. Neem een voorbeeld aan Paulus. Laat dat 

evangelie z’n vaste stevige plaats onder ons hebben. Geef dat de ruimte in 

de gemeente. In kerkdienst (ook het bezoek van de kerkdienst), het 

ambtelijke bezoek, in persoonlijke bijbellezen, op de vereniging en de club. 

Wees dankbaar voor dat evangelie. Dat is onze rijkdom en die  

dankbaarheid mag de toon zijn waarop we alle werk in de kerk aanpakken.  

 

2.DE VERWACHTING VAN CHRISTUS. 

Met deze dankbaarheid heeft je werk ook perspectief. Dat maakt Paulus 

ook duidelijk. Hij zet het werk in de kerk in het perspectief van de komst 

Christus. Wij verwachten de Here Jezus toch? Of niet soms?  

We weten uit het evangelie dat Hij zal komen om te oordelen over levende 

en doden. Met zijn komst breekt Gods nieuwe wereld aan. Het koninkrijk 

waar God alles in allen is. Dat is onze toekomst. Dat geeft ons leven 

vulling. Het heeft het perspectief van de bruiloft. Want de Here Jezus is de 

bruidegom en wij zijn de bruid. En wat doe je dan? Jongens en meisjes, 

wat doe je als je gaat trouwen? Jij bent straks de bruid, wat ga je dan 

doen? Je gaat het feest voorbereiden. Je gaat je verheugen op die dag. 
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Dat moet een mooie dag worden. En je zorgt ervoor dat je er schitterend 

uitziet. Je koopt de mooiste trouwjurk die je kunt vinden. En, wat erg als de 

hond met z’n vuile poten tegen je op opspringt of als moeder nog even een 

vouwtje wil gladstrijken en er per ongeluk een bruine vlek op komt. Dat is 

erg want je wilt er prachtig uitzien.  

Zo is het ook met ons, met de gemeente. Straks komt de Here Jezus. De 

bijbel vergelijkt dat met een bruiloft. Wij zijn samen de bruid. Dan moeten 

we er toch prachtig uitzien? Daar moeten we ons klaar voor maken. Er is 

dus van alles te doen.  

Maar dan wordt ons leven wel heel anders. Want dan kun je niet bezig zijn 

met de bedoeling om het alleen in dit leven goed te hebben. Het kan je niet 

maar gaan om rijk te zijn, b.v. En er zijn heel veel dingen waar je je niet 

meer zo druk voor kunt maken, omdat het voor de bruiloft niet belangrijk is. 

Of omdat het alleen maar vuil maakt: de zonde, b.v. Het leven dat we nu 

hebben, dat is het belangrijkste niet. Daar draait het niet om. Dat is maar 

goed ook. Want het leven hier is zo vaak vol van moeite; wat is er veel 

verdriet. Wat kun je tobben met je gezondheid b.v., of door andere 

tegenslagen. Een het ergste van alles: het vuil van de zonde waardoor 

zoveel moois in ons leven bedorven raakt. Stel je nu eens voor dat dit leven 

alles was wat er bestaat. Dat je alleen maar dat leven hebt tussen je 

geboorte en de dag dat je sterft. Dat is nog eens frustererend! Want dan 

moet je het hier goed hebben. Dan kun je geen teleurstellingen verdragen. 

Dan heb je ook zomaar geen geduld om te wachten. Je leeft maar een 

keer. Zorg dat je het goed hebt. pluk de dag. Want je hebt geen 

perspectief. Gelukkig is het evangelie van de Here Jezus er. Hij heeft ons 

lief. Hij deed onze zonden weg. En wij mogen Hem liefhebben. We mogen 

uitzien naar de bruiloft en ons daar klaar voor maken. Dan is er heel wat te 

doen. Juist omdat het nu nog niet altijd zo geweldig is in de kerk.  

En wat zegt Paulus tegen de Korinthiërs? jullie zijn zo rijk met het evangelie 

– en hierdoor, door dat evangelie, kom je ook geen enkele genadegave te 

kort. Later gaat hij uitvoerig op die genadegaven in. Hij bedoelt de gaven 

die de Heilige Geest schenkt. Terwijl ze uitzien naar de bruiloft komen ze 

niets te kort. Is dat niet mooi? Is dat niet een grote bemoediging: dat je als 

gemeente niets te kort komt. Met het getuigenis van Christus, met alle 

woord en alle kennis komen al de genade gaven mee die je nodig hebt om 

je voor te bereiden op de bruiloft. Daar ben je naar op weg en God geeft 

door zijn Geest wat je daar voor nodig hebt. Dat gaf Hij aan de Korintiërs. 

Zou Hij dat niet aan al de gemeenten schenken – ook aan ons? God zorgt 
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voor de gemeente. Hij geeft wat nodig is. Hij zal ons helpen ons op de 

bruiloft voor te bereiden. De gemeente ziet er nog niet zo mooi uit. Maar ze 

wordt wel mooi! Want dat heeft Christus voor haar verdiend. Hij zal dat ook 

in haar leven bewerken. Daarbij gebruikt Hij het verlangen naar de bruiloft 

dat je stimuleert om je te reinigen van zonden; om je leven te zien in het 

perspectief dat je voor je ligt.   

Het leven in de gemeente van Christus heeft altijd uitzicht. Want God geeft 

wat ze nodig heeft. Aan vergeving, troost, aan bemoediging, aan kracht. 

Aan gaven. Aan mogelijkheden. Dan hoef je niet bang te zijn dat je de 

trouwdag niet zult halen. Als je het maar niet van jezelf verwacht en van 

eigen inzet, prestaties en kracht. Ook hier zoeken we onze redding en onze 

hulp niet bij onszelf, maar buiten onszelf, in Jezus Christus, onze Heer. 

 

3.DE GEMEENSCHAP MET CHRISTUS. 

Daar kom je nooit bedrogen mee uit. Kijk maar wat Paulus tot slot zegt: 

God door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, 

is trouw. God is trouw. Hij heeft ons geroepen en roept ons nog steeds tot 

de gemeenschap met zijn Zoon. Hij wil ons laten delen in de 

liefdesgemeenschap van zijn Zoon. Daar is Hij op uit. Dan zal Hij daar ook 

mee doorgaan. Want God is trouw. Vergeet dat niet, gemeente! Je kunt 

rustig op God vertrouwen. In vertrouwen op Hem je werk doen. Dat geeft 

rust. De ene keer zie je vrucht op je werk; een andere keer breekt het je bij 

de handen af. Je kunt wel eens denken hoe moet het verder. Lang niet alle 

werk in de kerk lukt. Dat kan je wel eens moedeloos maken, of 

pessimistisch. Maar het hangt niet van ons werk af. Wij zijn het niet die de 

gemeente bouwen. We worden door de Here ervoor ingezet. We moeten 

aan de slag. Maar het is de Here die door onze dienst zijn gemeente 

bouwt. En Hij is trouw. Als je naar mensen kijkt zie je vaak ontrouw. Falen. 

Fouten, zonden. Noem maar op. Dat zul je bij de Here nooit zien. Hij is 

trouw en doet zijn werk altijd goed. Kijk je naar de mensen, dan zie je ook 

afkeer, afval, vijandschap. Maar ook tegenover alle verzet en vijandschap 

doet de Here zijn werk. Hij laat je groeien in de gemeenschap met zijn 

Zoon. Hij wil de band steeds meer aanhalen. Het verlangen naar de Here 

Jezus al sterker maken. Hij voert zijn plannen uit. Ook het plan om voor zijn 

Zoon de bruiloft te organiseren met een stralende bruid, zonder vlek of 

rimpel. Vertrouw maar op Hem. Ook in alle menselijke zwakheid. Ook waar 

je niet steeds ziet hoe het gaan moet. Ook als het jou bij de handen 

afbreekt. Gelukkig hoeven we het niet zelf te maken. We zouden het niet 
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kunnen en eronder bezwijken. Maar in vertrouwen op God mogen we alle 

werk aanvatten – in de kracht van het geloof – op weg naar die prachtige 

bruiloft. Brs en zr. laten we zo aan werk gaan en elkaar daarin aansporen 

en ondersteunen. Dat zal tot zegen zijn. 

Amen. 


