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Biblejournaling werkboek
Oefenen in 





 

Je hebt het biblejournaling werkboek in handen. Biblejournaling is een 
creatieve manier om je geloof en je creativiteit op een nieuwe manier te 
verbinden door middel van schrijven, tekenen, schilderen en plakken. 
 
Dit werkboekje bestaat uit een deel van de Schrijfbijbel:  1 en 2 Korintiërs. 
Voor als je eerst wilt oefenen voordat je de Schrijfbijbel aanschaft of 
voor als je het fijn vindt om wat extra ruimte te hebben. Het werkboekje 
bevat de complete bijbelboeken met extra pagina’s. Sommige pagina’s zijn 
al ingevuld zodat je ze alleen nog maar hoeft in te kleuren, sommige kun 
je zelf afmaken en andere pagina’s zijn blanco, zodat je daarop groter 
kunt werken. Daarnaast staan er tips in en zijn er uitknipkaartjes om te 
gebruiken. Laat je inspireren om zelf aan de slag te gaan!

Praktische tips voordat je begint:

• Het papier in dit werkboekje verschilt van het bijbelpapier. Houd er 
rekening mee dat als je in een bijbel gaat werken het dunnere papier 
meer doordrukt/doorschijnt. 

• Biblejournalen doe je om tijd met het woord van God door te 
      brengen. Het gaat niet om een perfect plaatje. Het geeft niets als   
      letters bibberig zijn, tekeningen rommelig of wat het dan ook maar   
      mag  zijn waar je zelf ontevreden over kunt zijn. 
• Biblejournalen is een mooie manier om bijbelteksten te beleven en ze 

op te slaan in je hoofd, maar ook door ze letterlijk te bewaren in je 
bijbel of werkboekje.



Gelatos  Een soort zachte, vettige krijtjes van Faber-Castell die goed te 
  vermengen zijn met water.
Acrylverf  Het merk amsterdam heeft handige kleine tubetjes in veel                
                                     kleuren.
Pasje  Oude bankpasjes of klantkaarten zijn hier ideaal voor. 
                                 Door je pasjes heen? Er zijn ook biblejournaling pasjes te koop.
Aquarelpotloden Eerst kleuren en daarna uitvloeien met een kwastje voor mooie 
                                 effecten.
Fineliners Hoe dunner, hoe minder ze doordrukken in je bijbel. 0.1 en 0.3
                                  worden  veel gebruikt. 

Probeer je materialen altijd eerst uit op een oefenvel.

• Je kunt kiezen om een heel hoofdstuk te lezen en daar een vers uit 
te kiezen dat je wilt verwerken. Je kunt ook kleine stukjes lezen of 
een tekst nemen waar je oog op valt.

Maak eerst een opzetje met potlood: kijk of de tekst past. Verdeel de 
tekst in stukjes en probeer verschillende lettertypes uit. Ga je een onder-
grond maken? Gum dan het potlood alvast weg, anders blijf je het zien. 
Een simpele ondergrond maak je met verschillende kleuren waterverf 
of Gelatos. Een andere snelle manier is om niet-dekkende acrylverf op 
een pasje te smeren en daarmee een paar strepen of vegen over de 
pagina te zetten. Schraap het teveel meteen weer weg zodat de tekst 
zichtbaar blijft.

Gebruik bij het schrijven van een bijbeltekst verschillende soorten letters, 
al dan niet met hulp van een sjabloon, stencil of stempel. Benut de lege 
ruimte en varieer in de grootte van letters en woorden. Vind je het lastig 
om een woord uit te lijnen? Schrijf dan de eerste en de laatste letter van 
het woord in de lege kolom en plaats de rest van de letters daartussen. 

Meer weten? In het biblejournaling magazine vind je nog veel meer 
tips voor biblejournaling. Deze en meer biblejournalingproducten zijn 
verkrijgbaar via www.bykris.nl.
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wijsheid van de wereld niet in 
dwaasheid veranderd? ²¹ Want zo-
als God in zijn wijsheid bepaalde, 
heeft de wereld hem niet door 
haar wijsheid gekend, en hij heeft 
besloten hen die geloven te red-
den door de dwaasheid van onze 
verkondiging. ²² De Joden vragen 
om wonderen en de Grieken zoe-
ken wijsheid, ²³ maar wij verkon-
digen een gekruisigde Christus, 
voor Joden aanstootgevend en 
voor heidenen dwaas. ²⁴ Maar 
voor wie geroepen zijn, zowel 
Joden als Grieken, is Christus 
Gods kracht en wijsheid, ²⁵ want 
het dwaze van God is wijzer dan 
mensen, en het zwakke van God is 
sterker dan mensen.

²⁶ Denk eens aan uw roeping, 
broeders en zusters. Onder u 
waren er niet veel die naar men-
selijke maatstaf wijs waren, niet 
veel die machtig waren, niet veel 
die van voorname afkomst waren. 
²⁷ Maar wat in de ogen van de 
wereld dwaas is, heeft God uitge-
kozen om de wijzen te beschamen; 
wat in de ogen van de wereld zwak 
is, heeft God uitgekozen om de 
sterken te beschamen; ²⁸ wat in de 
ogen van de wereld onbeduidend 
is en wordt veracht, wat niets is, 
heeft God uitgekozen om wat wél 
iets is teniet te doen. ²⁹ Zo kan 
geen mens zich tegenover God 
op iets beroemen. ³⁰ Door hem 
bent u één met Christus Jezus, 
die dankzij God onze wijsheid is 
geworden. Door Christus worden 
wij rechtvaardig en heilig en door 
hem worden wij verlost, ³¹ opdat 
het zal zijn zoals geschreven 
staat: ‘Wil iemand zich op iets 
beroemen, laat hij zich op de Heer 
beroemen.’

2 ¹ Broeders en zusters, toen ik 
bij u kwam om u het geheim 

van God te verkondigen, beschikte 
ook ik niet over uitzonderlijke 
welsprekendheid of wijsheid. 
² Ik had besloten u geen andere 
kennis te brengen dan die over 

Jezus Christus – de gekruisigde. 
³ Bovendien kwam ik bij u in al 
mijn zwakheid en was ik angstig 
en onzeker. ⁴ De boodschap die ik 
verkondigde overtuigde niet door 
wijsheid, maar bewees zich door 
de kracht van de Geest, ⁵ want uw 
geloof moest niet op menselijke 
wijsheid steunen, maar op de 
kracht van God.

⁶ Toch is wat wij verkondigen 
wijsheid voor wie volwassen is in 
het geloof. Het is echter niet de 
wijsheid van deze wereld en haar 
machthebbers, die ten onder zul-
len gaan. ⁷ Waar wij over spreken 
is Gods verborgen en geheime 
wijsheid, een wijsheid waarover 
God vóór alle tijden besloten 
heeft dat wij door haar zouden 
delen in zijn luister. ⁸ Geen van 
de machthebbers van deze wereld 
heeft die wijsheid gekend; zouden 
ze haar wel hebben gekend, dan 
zouden ze de Heer die deelt in 
Gods luister niet hebben gekrui-
sigd. ⁹ Maar het is zoals geschre-
ven staat: ‘Wat het oog niet heeft 
gezien en het oor niet heeft 
gehoord, wat in geen mensenhart 
is opgekomen, dat heeft God 
bestemd voor wie hem liefheeft.’ 
¹⁰ God heeft ons dit geopenbaard 
door de Geest, want de Geest 
doorgrondt alles, ook de diepten 
van God. ¹¹ Wie is in staat de mens 
te kennen, behalve de geest van 
de mens? Zo is alleen de Geest van 
God in staat om God te kennen. 
¹² Wij hebben niet de geest van 
de wereld ontvangen, maar de 
Geest die van God komt, opdat 
we zouden weten wat God ons 
in zijn goedheid heeft geschon-
ken. ¹³ Daarover spreken wij, 
niet op een manier die ons door 
menselijke wijsheid is geleerd, 
maar zoals de Geest het ons leert: 
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De eerste brief aan de 

korintiërs

1 ¹ Van Paulus, apostel van 
 Christus Jezus, geroepen door 

de wil van God, en van onze broe-
der Sostenes. ² Aan de gemeente 
van God in Korinte, geheiligd door 
Christus Jezus, aan hen die zijn 
geroepen om zijn heiligen te zijn, 
en aan allen die de naam van onze 
Heer Jezus Christus aanroepen, 
waar dan ook, bij hen en bij ons. 
³ Genade zij u en vrede van God, 
onze Vader, en van de Heer Jezus 
Christus.

⁴ Ik dank mijn God altijd voor u, 
omdat hij u in Christus Jezus zijn 
genade heeft geschonken. ⁵ Door 
hem bent u in elk opzicht rijk ge-
worden. Alles wat u zegt en al uw 
kennis ⁶ bewijst dat het getuigenis 
over Christus bij u verankerd is, 
⁷ en hierdoor ontbreekt het u ter-
wijl u op de komst van onze Heer 
Jezus Christus wacht, aan geen 
enkele gave van de Geest. ⁸ Hij is 
het ook die u tot het einde toe de 
zekerheid geeft dat u geen blaam 
zal treffen op de dag van onze Heer 
Jezus Christus. ⁹ God, door wie u 
geroepen bent om één te zijn met 
zijn Zoon Jezus Christus, onze 
Heer, is trouw.

Verdeeldheid in de gemeente

¹⁰ Broeders en zusters, in de naam 
van onze Heer Jezus Christus 
roep ik u op om allen eensge-

zind te zijn, om scheuringen te 
vermijden, om in uw denken en 
uw overtuiging volkomen één te 
zijn. ¹¹ Door Chloë’s huisgenoten 
is mij namelijk verteld, broeders 
en zusters, dat er verdeeldheid 
onder u heerst. ¹² Ik bedoel dat de 
een zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ een 
ander: ‘Ik van Apollos,’ een derde: 
‘Ik van Kefas,’ en een vierde: ‘Ik 
van  Christus.’ ¹³ Is Christus dan 
verdeeld? Is Paulus soms voor u 
gekruisigd? Of is het in de naam 
van Paulus dat u bent gedoopt? 
¹⁴ Ik dank God dat ik niemand 
van u – behalve dan Crispus en 
Gajus – heb gedoopt; ¹⁵ niemand 
van u kan dus zeggen dat hij in 
mijn naam is gedoopt. ¹⁶ Ja, ik 
heb ook nog Stefanas en zijn 
huisgenoten gedoopt, maar ik kan 
mij niet herinneren dat ik nog 
iemand anders heb gedoopt. ¹⁷ Ik 
ben immers niet door Christus 
gezonden om te dopen, maar om 
te verkondigen – en niet door 
middel van diepzinnige wel-
sprekendheid, want dan zou het 
kruis van Christus van zijn kracht 
worden beroofd.

De ware wijsheid

¹⁸ De boodschap over het kruis 
is dwaasheid voor wie verloren 
gaan, maar voor ons die worden 
gered is het de kracht van God. 
¹⁹ Er staat namelijk geschreven: 
‘Ik zal de wijsheid van de wijzen 
vernietigen, het verstand van de 
verstandigen zal ik tenietdoen.’ 
²⁰ Waar is de wijze, waar de 
schriftgeleerde, waar de redenaar 
van deze wereld? Heeft God de 
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wijsheid van de wereld niet in 
dwaasheid veranderd? ²¹ Want zo-
als God in zijn wijsheid bepaalde, 
heeft de wereld hem niet door 
haar wijsheid gekend, en hij heeft 
besloten hen die geloven te red-
den door de dwaasheid van onze 
verkondiging. ²² De Joden vragen 
om wonderen en de Grieken zoe-
ken wijsheid, ²³ maar wij verkon-
digen een gekruisigde Christus, 
voor Joden aanstootgevend en 
voor heidenen dwaas. ²⁴ Maar 
voor wie geroepen zijn, zowel 
Joden als Grieken, is Christus 
Gods kracht en wijsheid, ²⁵ want 
het dwaze van God is wijzer dan 
mensen, en het zwakke van God is 
sterker dan mensen.

²⁶ Denk eens aan uw roeping, 
broeders en zusters. Onder u 
waren er niet veel die naar men-
selijke maatstaf wijs waren, niet 
veel die machtig waren, niet veel 
die van voorname afkomst waren. 
²⁷ Maar wat in de ogen van de 
wereld dwaas is, heeft God uitge-
kozen om de wijzen te beschamen; 
wat in de ogen van de wereld zwak 
is, heeft God uitgekozen om de 
sterken te beschamen; ²⁸ wat in de 
ogen van de wereld onbeduidend 
is en wordt veracht, wat niets is, 
heeft God uitgekozen om wat wél 
iets is teniet te doen. ²⁹ Zo kan 
geen mens zich tegenover God 
op iets beroemen. ³⁰ Door hem 
bent u één met Christus Jezus, 
die dankzij God onze wijsheid is 
geworden. Door Christus worden 
wij rechtvaardig en heilig en door 
hem worden wij verlost, ³¹ opdat 
het zal zijn zoals geschreven 
staat: ‘Wil iemand zich op iets 
beroemen, laat hij zich op de Heer 
beroemen.’

2 ¹ Broeders en zusters, toen ik 
bij u kwam om u het geheim 

van God te verkondigen, beschikte 
ook ik niet over uitzonderlijke 
welsprekendheid of wijsheid. 
² Ik had besloten u geen andere 
kennis te brengen dan die over 

Jezus Christus – de gekruisigde. 
³ Bovendien kwam ik bij u in al 
mijn zwakheid en was ik angstig 
en onzeker. ⁴ De boodschap die ik 
verkondigde overtuigde niet door 
wijsheid, maar bewees zich door 
de kracht van de Geest, ⁵ want uw 
geloof moest niet op menselijke 
wijsheid steunen, maar op de 
kracht van God.

⁶ Toch is wat wij verkondigen 
wijsheid voor wie volwassen is in 
het geloof. Het is echter niet de 
wijsheid van deze wereld en haar 
machthebbers, die ten onder zul-
len gaan. ⁷ Waar wij over spreken 
is Gods verborgen en geheime 
wijsheid, een wijsheid waarover 
God vóór alle tijden besloten 
heeft dat wij door haar zouden 
delen in zijn luister. ⁸ Geen van 
de machthebbers van deze wereld 
heeft die wijsheid gekend; zouden 
ze haar wel hebben gekend, dan 
zouden ze de Heer die deelt in 
Gods luister niet hebben gekrui-
sigd. ⁹ Maar het is zoals geschre-
ven staat: ‘Wat het oog niet heeft 
gezien en het oor niet heeft 
gehoord, wat in geen mensenhart 
is opgekomen, dat heeft God 
bestemd voor wie hem liefheeft.’ 
¹⁰ God heeft ons dit geopenbaard 
door de Geest, want de Geest 
doorgrondt alles, ook de diepten 
van God. ¹¹ Wie is in staat de mens 
te kennen, behalve de geest van 
de mens? Zo is alleen de Geest van 
God in staat om God te kennen. 
¹² Wij hebben niet de geest van 
de wereld ontvangen, maar de 
Geest die van God komt, opdat 
we zouden weten wat God ons 
in zijn goedheid heeft geschon-
ken. ¹³ Daarover spreken wij, 
niet op een manier die ons door 
menselijke wijsheid is geleerd, 
maar zoals de Geest het ons leert: 
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wij verklaren het geestelijke met 
het geestelijke. ¹⁴ Een mens die de 
Geest niet bezit, aanvaardt niet 
wat van de Geest van God komt, 
want voor hem is het dwaasheid. 
Hij kan het ook niet begrijpen, 
omdat het geestelijk moet worden 
beoordeeld. ¹⁵ Maar een mens 
die de Geest wel bezit, kan alles 
beoordelen, en zelf wordt hij door 
niemand beoordeeld. ¹⁶ Er staat 
immers geschreven: ‘Wie kent de 
gedachten van de Heer, zodat hij 
hem zou kunnen onderwijzen?’ 
Welnu, onze gedachten zijn die 
van Christus.

Het apostelschap en de gemeente

3 ¹ Maar, broeders en zusters, ik 
kon tot u niet spreken als tot 

geestelijke mensen. Ik sprak tot 
mensen van deze wereld, tot niet 
meer dan kinderen in het geloof 
in Christus. ² Ik heb u melk gege-
ven, geen vast voedsel; daar was u 
niet aan toe. En ook nu nog niet, 
³ want u bent nog gebonden aan 
de wereld. Wanneer u afgunstig 
en verdeeld bent, dan bent u toch 
gebonden aan de wereld, dan leeft 
u toch als ieder ander? ⁴ Wanneer 
de een zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ 
en een ander: ‘Ik van Apollos,’ 
bent u dan niet als alle andere 
mensen?

⁵ Wat is Apollos eigenlijk? En 
wat is Paulus? Zij zijn niet meer 
dan dienaren die u tot geloof heb-
ben gebracht, beiden op de wijze 
die de Heer hun heeft geschon-
ken. ⁶ Ik heb geplant, Apollos 
heeft water gegeven, maar God 
heeft doen groeien. ⁷ Het is niet 
belangrijk wie plant of wie begiet; 
alleen God is belangrijk, want hij 
doet groeien. ⁸ Wie plant en wie 

begiet hebben hetzelfde doel, al 
worden ze ieder apart beloond 
overeenkomstig de moeite die ze 
zich hebben gegeven. ⁹ Dus wij 
zijn medewerkers van God en u 
bent zijn akker.

U bent een bouwwerk van God. 
¹⁰ Overeenkomstig de taak die God 
mij uit genade heeft opgelegd, heb 
ik als een kundig bouwmeester 
het fundament gelegd, en anderen 
bouwen daarop voort. Laat ieder 
erop letten hoe hij bouwt, ¹¹ want 
niemand kan een ander funda-
ment leggen dan er al ligt – Jezus 
Christus zelf. ¹² Of er op dat fun-
dament nu verder wordt gebouwd 
met goud, zilver en edelstenen 
of met hout, hooi en stro, ¹³ van 
ieders werk zal duidelijk worden 
wat het waard is. Op de dag van 
het oordeel zal dat blijken, want 
dan zal het door vuur aan het licht 
worden gebracht. Het vuur zal 
laten zien wat ieders werk waard 
is. ¹⁴ Wanneer iemands bouw-
werk blijft staan, zal hij worden 
beloond. ¹⁵ Wanneer het verbrandt, 
zal hij daarvoor de prijs betalen; 
hijzelf zal echter worden gered, 
maar door het vuur heen.

¹⁶ Weet u niet dat u een tempel 
van God bent en dat de Geest 
van God in uw midden woont? 
¹⁷ Indien iemand Gods tempel 
vernietigt, zal God hem vernieti-
gen, want Gods tempel is heilig 
– en die tempel bent u zelf. ¹⁸ Laat 
niemand zichzelf bedriegen. 
Wanneer iemand van u denkt dat 
hij in deze wereld wijs is, moet hij 
eerst dwaas worden; pas dan kan 
hij wijs worden. ¹⁹ Wat namelijk 
in deze wereld wijsheid is, is 
dwaasheid bij God, want er staat 
geschreven: ‘Hij vangt de wijzen 
in hun eigen sluwheid.’ ²⁰ En er 
staat ook geschreven: ‘De Heer 
kent de gedachten van de wijzen; 
hij weet dat ze niet meer dan lucht 
zijn.’ ²¹ Niemand van u moet zich 
daarom laten voorstaan op een an-
der mens, want álles is van u; ²² of 
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wij verklaren het geestelijke met 
het geestelijke. ¹⁴ Een mens die de 
Geest niet bezit, aanvaardt niet 
wat van de Geest van God komt, 
want voor hem is het dwaasheid. 
Hij kan het ook niet begrijpen, 
omdat het geestelijk moet worden 
beoordeeld. ¹⁵ Maar een mens 
die de Geest wel bezit, kan alles 
beoordelen, en zelf wordt hij door 
niemand beoordeeld. ¹⁶ Er staat 
immers geschreven: ‘Wie kent de 
gedachten van de Heer, zodat hij 
hem zou kunnen onderwijzen?’ 
Welnu, onze gedachten zijn die 
van Christus.

Het apostelschap en de gemeente

3 ¹ Maar, broeders en zusters, ik 
kon tot u niet spreken als tot 

geestelijke mensen. Ik sprak tot 
mensen van deze wereld, tot niet 
meer dan kinderen in het geloof 
in Christus. ² Ik heb u melk gege-
ven, geen vast voedsel; daar was u 
niet aan toe. En ook nu nog niet, 
³ want u bent nog gebonden aan 
de wereld. Wanneer u afgunstig 
en verdeeld bent, dan bent u toch 
gebonden aan de wereld, dan leeft 
u toch als ieder ander? ⁴ Wanneer 
de een zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ 
en een ander: ‘Ik van Apollos,’ 
bent u dan niet als alle andere 
mensen?

⁵ Wat is Apollos eigenlijk? En 
wat is Paulus? Zij zijn niet meer 
dan dienaren die u tot geloof heb-
ben gebracht, beiden op de wijze 
die de Heer hun heeft geschon-
ken. ⁶ Ik heb geplant, Apollos 
heeft water gegeven, maar God 
heeft doen groeien. ⁷ Het is niet 
belangrijk wie plant of wie begiet; 
alleen God is belangrijk, want hij 
doet groeien. ⁸ Wie plant en wie 

begiet hebben hetzelfde doel, al 
worden ze ieder apart beloond 
overeenkomstig de moeite die ze 
zich hebben gegeven. ⁹ Dus wij 
zijn medewerkers van God en u 
bent zijn akker.

U bent een bouwwerk van God. 
¹⁰ Overeenkomstig de taak die God 
mij uit genade heeft opgelegd, heb 
ik als een kundig bouwmeester 
het fundament gelegd, en anderen 
bouwen daarop voort. Laat ieder 
erop letten hoe hij bouwt, ¹¹ want 
niemand kan een ander funda-
ment leggen dan er al ligt – Jezus 
Christus zelf. ¹² Of er op dat fun-
dament nu verder wordt gebouwd 
met goud, zilver en edelstenen 
of met hout, hooi en stro, ¹³ van 
ieders werk zal duidelijk worden 
wat het waard is. Op de dag van 
het oordeel zal dat blijken, want 
dan zal het door vuur aan het licht 
worden gebracht. Het vuur zal 
laten zien wat ieders werk waard 
is. ¹⁴ Wanneer iemands bouw-
werk blijft staan, zal hij worden 
beloond. ¹⁵ Wanneer het verbrandt, 
zal hij daarvoor de prijs betalen; 
hijzelf zal echter worden gered, 
maar door het vuur heen.

¹⁶ Weet u niet dat u een tempel 
van God bent en dat de Geest 
van God in uw midden woont? 
¹⁷ Indien iemand Gods tempel 
vernietigt, zal God hem vernieti-
gen, want Gods tempel is heilig 
– en die tempel bent u zelf. ¹⁸ Laat 
niemand zichzelf bedriegen. 
Wanneer iemand van u denkt dat 
hij in deze wereld wijs is, moet hij 
eerst dwaas worden; pas dan kan 
hij wijs worden. ¹⁹ Wat namelijk 
in deze wereld wijsheid is, is 
dwaasheid bij God, want er staat 
geschreven: ‘Hij vangt de wijzen 
in hun eigen sluwheid.’ ²⁰ En er 
staat ook geschreven: ‘De Heer 
kent de gedachten van de wijzen; 
hij weet dat ze niet meer dan lucht 
zijn.’ ²¹ Niemand van u moet zich 
daarom laten voorstaan op een an-
der mens, want álles is van u; ²² of 
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het nu Paulus, Apollos of Kefas is, 
wereld, leven of dood, heden of 
toekomst – álles is van u. ²³ Maar 
u bent van Christus en Christus is 
van God.

4 ¹ Men moet ons beschouwen 
als dienaren van Christus, aan 

wie het beheer over de geheimen 
van God is toevertrouwd. ² Van ie-
mand die deze taak vervult, wordt 
verlangd dat hij betrouwbaar is. 
³ Maar hoe u of een menselijke 
instelling over mij oordeelt inte-
resseert me niet, en hoe ik over 
mezelf oordeel telt evenmin. ⁴ Ik 
ben me weliswaar van geen kwaad 
bewust, maar dat betekent niet 
dat mij niets ten laste kan worden 
gelegd. Het is de Heer die over mij 
oordeelt. ⁵ Houd dus op te oorde-
len en wacht de tijd af dat de Heer 
komt, omdat hij het is die aan het 
licht zal brengen wat in het duister 
verborgen is en zal onthullen wat 
de mensen heimelijk beweegt. En 
dan zal God het zijn die ieder de lof 
geeft die hem toekomt.

⁶ Broeders en zusters, ik heb 
hiervoor over Apollos en mijzelf 
gesproken. Dat heb ik gedaan 
omwille van u. U moet namelijk 
uit ons voorbeeld deze regel 
leren: houd u aan wat geschreven 
staat. U mag uzelf niet belangrijk 
maken door de een te verheer-
lijken boven de ander. ⁷ Wie 
denkt u dat u bent? Bezit u ook 
maar iets dat u niet geschonken 
is? Alles is u geschonken, dus 
waarom schept u dan op alsof u 
het zelf verworven hebt? ⁸ Maar 
natuurlijk – u bent al helemaal 
verzadigd, u bent al rijk, u bent 
al koningen geworden zonder 
ons. Was u maar koningen 
geworden, dan zouden wij het 
ook zijn. ⁹ Maar volgens mij heeft 
God ons, apostelen, de laagste 
plaats toegewezen, alsof we ter 
dood veroordeeld zijn. We zijn 
voor heel de wereld, zowel voor 
engelen als mensen, een schouw-
spel geworden. ¹⁰ Wij zijn dwaas 

omwille van Christus, terwijl 
u dankzij Christus zo geweldig 
wijs bent; wij zijn zwak, terwijl 
u zo geweldig sterk bent; u staat 
enorm in aanzien, terwijl wij 
worden veracht. ¹¹ Tot op de dag 
van vandaag lijden we honger en 
dorst, hebben we nauwelijks kle-
ren, worden we mishandeld, zijn 
we dakloos, ¹² zwoegen we voor 
ons eigen brood. Worden we be-
spot, dan zegenen we; worden we 
vervolgd, dan verdragen we het; 
¹³ worden we beledigd, dan ant-
woorden we vriendelijk. Tot op 
dit ogenblik zijn wij het uitschot 
van de wereld, het uitvaagsel van 
de mensheid.

¹⁴ Ik schrijf dit alles niet om u te 
beschamen, maar om u als mijn 
geliefde kinderen terecht te wij-
zen. ¹⁵ Hoeveel opvoeders in het 
geloof in Christus u ook zult heb-
ben, u hebt maar één vader. Door 
Christus Jezus ben ik uw vader 
geworden, omdat ik u het evange-
lie heb gebracht. ¹⁶ Ik roep u dus 
op mij na te volgen. ¹⁷ Daarom ook 
stuur ik Timoteüs naar u toe, die 
mijn geliefd kind is, trouw aan 
de Heer. Hij zal u in herinnering 
brengen hoe ik in verbondenheid 
met Christus Jezus leef. Dat is wat 
ik overal aan iedere gemeente 
leer. ¹⁸ Sommigen van u doen alsof 
ze heel wat zijn, omdat ze denken 
dat ik toch niet kom. ¹⁹ Maar ik zal 
spoedig naar u toe komen, indien 
de Heer het wil, en dan zal ik wel 
te weten komen of die opschep-
pers het bij woorden laten of 
dat ze werkelijk kracht bezitten. 
²⁰ Want het koninkrijk van God 
bestaat niet uit woorden, maar uit 
kracht. ²¹ Dus wat wilt u? Moet ik 
met de stok naar u toe komen, of 
liefdevol en zachtmoedig?
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Misstanden in de gemeente

5 ¹ Het is algemeen bekend dat 
er een geval van ontucht bij 

u is dat zelfs bij de heidenen niet 
voorkomt: er is iemand die met 
de vrouw van zijn vader leeft. ² En 
u blijft maar trots op uzelf. Zou u 
niet eerder geschokt en bedroefd 
moeten zijn en degene die dit doet 
uit uw midden moeten verwij-
deren? ³-⁴ Wat mijzelf betreft, in 
persoon ben ik afwezig, maar in 
de geest ben ik aanwezig; en alsof 
ik bij u was, heb ik in de naam van 
onze Heer Jezus de man die dit 
doet al veroordeeld. Wanneer u en 
ik dus in de geest bij elkaar zijn, 
en de kracht van onze Heer Jezus 
bij ons is, ⁵ moet u die persoon 
aan Satan uitleveren. Dan gaat zijn 
huidige bestaan verloren, opdat 
hij zal worden gered op de dag van 
de Heer.

⁶ U hebt geen enkele reden 
om zo zelfvoldaan te zijn. Weet 
u niet dat al een beetje desem 
het hele deeg zuur maakt? ⁷ Doe 
de oude desem weg en wees als 
nieuw deeg. U bent immers als 
ongedesemd brood omdat ons 
pesachlam, Christus, is geslacht. 
⁸ Laten we daarom het feest niet 
vieren met de oude desem van 
kwaad en ontucht, maar met het 
ongedesemde brood van reinheid 
en waarheid. ⁹ Ik heb u in mijn 
vorige brief gezegd dat u niet 
moet omgaan met ontuchtplegers, 
¹⁰ maar dat betekent niet dat u alle 
ontuchtplegers die er in de wereld 
zijn, of alle geldwolven, uitbuiters 
en afgodendienaars moet mijden. 
Dan zou u de wereld moeten ver-
laten. ¹¹ Wat ik bedoel is dit: u mag 
niet omgaan met iemand die zich-
zelf een broeder of zuster noemt, 
maar in feite een ontuchtpleger 

is, een geldwolf, afgodendienaar, 
lasteraar, dronkaard of uitbuiter. 
Met zo iemand mag u beslist niet 
eten. ¹² Waarom zouden we over 
buitenstaanders oordelen? U 
hoeft toch alleen te oordelen over 
leden van de gemeente? ¹³ Over de 
buitenstaanders zal God oordelen. 
Maar binnen de gemeente geldt: 
‘Verwijder wie kwaad doet uit uw 
midden.’

6 ¹ Hoe durft u onderlinge 
rechtsgeschillen voor ongelo-

vigen te brengen in plaats van voor 
de gelovigen! ² Weet u dan niet 
dat Gods heiligen over de wereld 
zullen oordelen? En als u over de 
wereld zult oordelen, zou u dan 
niet in staat zijn om te oordelen 
over de meest onbeduidende 
rechtsgeschillen? ³ Weet u niet dat 
wij over engelen zullen oordelen? 
Dan kunnen we dat toch zeker ook 
over alledaagse zaken? ⁴ Wilt u 
werkelijk uw alledaagse geschil-
len aanhangig maken bij mensen 
die bij de gemeente geen aanzien 
genieten? ⁵ U moest u schamen. Is 
er dan niet één wijs mens onder u 
die tussen broeders en zusters uit-
spraak kan doen? ⁶ Is het werkelijk 
nodig dat de een de ander voor het 
gerecht sleept, en nog wel voor dat 
van ongelovigen? ⁷ Het is al treurig 
genoeg dat er rechtsgeschillen bij 
u voorkomen. Waarom lijdt u niet 
liever onrecht? Waarom laat u zich 
niet liever benadelen? ⁸ In plaats 
daarvan begaat u zelf onrecht en 
benadeelt u anderen, en dan nog 
wel broeders en zusters. ⁹ Weet 
u niet dat wie onrecht doet geen 
deel zal hebben aan het koninkrijk 
van God? Vergis u niet. Ontucht-
plegers noch afgodendienaars, 
overspeligen, schandknapen noch 
knapenschenders, ¹⁰ dieven noch 
geldwolven, dronkaards, lasteraars 
noch uitbuiters zullen deel heb-
ben aan het koninkrijk van God. 
¹¹ Sommigen van u zijn dat ooit 
geweest, maar u bent gereinigd, u 
bent geheiligd, u bent rechtvaardig 
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Want het
koninkrijk 

van

God
bestaat 
niet uit

 woorden
 maar uit 
 Kracht

K
omwille van Christus, terwijl 

K
omwille van Christus, terwijl 
u dankzij Christus zo geweldig Ku dankzij Christus zo geweldig 
wijs bent; wij zijn zwak, terwijl Kwijs bent; wij zijn zwak, terwijl 
u zo geweldig sterk bent; u staat Ku zo geweldig sterk bent; u staat 
enorm in aanzien, terwijl wij Kenorm in aanzien, terwijl wij 
worden veracht. ¹¹ Tot op de dag Kworden veracht. ¹¹ Tot op de dag 
van vandaag lijden we honger en Kvan vandaag lijden we honger en 
dorst, hebben we nauwelijks kleKdorst, hebben we nauwelijks kle

R
we dakloos, ¹² zwoegen we voor 

R
we dakloos, ¹² zwoegen we voor 
ons eigen brood. Worden we be

R
ons eigen brood. Worden we be
spot, dan zegenen we; worden we Rspot, dan zegenen we; worden we 
vervolgd, dan verdragen we het; Rvervolgd, dan verdragen we het; 
¹³ worden we beledigd, dan antR¹³ worden we beledigd, dan ant
woorden we vriendelijk. Tot op Rwoorden we vriendelijk. Tot op 
dit ogenblik zijn wij het uitschot Rdit ogenblik zijn wij het uitschot 
van de wereld, het uitvaagsel van Rvan de wereld, het uitvaagsel van 

A
¹⁴ Ik schrijf dit alles niet om u te 

A
¹⁴ Ik schrijf dit alles niet om u te 

beschamen, maar om u als mijn 

A
beschamen, maar om u als mijn 
geliefde kinderen terecht te wijAgeliefde kinderen terecht te wij-A-
zen. ¹⁵ Hoeveel opvoeders in het Azen. ¹⁵ Hoeveel opvoeders in het 
geloof in Christus u ook zult hebAgeloof in Christus u ook zult heb
ben, u hebt maar één vader. Door Aben, u hebt maar één vader. Door 
Christus Jezus ben ik uw vader AChristus Jezus ben ik uw vader 
geworden, omdat ik u het evangeAgeworden, omdat ik u het evange

C
op mij na te volgen. ¹⁷ Daarom ook 

C
op mij na te volgen. ¹⁷ Daarom ook 
stuur ik Timoteüs naar u toe, die 

C
stuur ik Timoteüs naar u toe, die 
mijn geliefd kind is, trouw aan Cmijn geliefd kind is, trouw aan 
de Heer. Hij zal u in herinnering Cde Heer. Hij zal u in herinnering 
brengen hoe ik in verbondenheid Cbrengen hoe ik in verbondenheid 
met Christus Jezus leef. Dat is wat Cmet Christus Jezus leef. Dat is wat 
ik overal aan iedere gemeente Cik overal aan iedere gemeente 
leer. ¹⁸ Sommigen van u doen alsof Cleer. ¹⁸ Sommigen van u doen alsof 

H
spoedig naar u toe komen, indien 

H
spoedig naar u toe komen, indien 
de Heer het wil, en dan zal ik wel Hde Heer het wil, en dan zal ik wel 
te weten komen of die opschepHte weten komen of die opschep
pers het bij woorden laten of Hpers het bij woorden laten of 
dat ze werkelijk kracht bezitten. Hdat ze werkelijk kracht bezitten. 
²⁰ Want het koninkrijk van God H²⁰ Want het koninkrijk van God 
bestaat niet uit woorden, maar uit Hbestaat niet uit woorden, maar uit 
kracht. ²¹ Dus wat wilt u? Moet ik Hkracht. ²¹ Dus wat wilt u? Moet ik 

T
liefdevol en zachtmoedig?

T
liefdevol en zachtmoedig?
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het nu Paulus, Apollos of Kefas is, 
wereld, leven of dood, heden of 
toekomst – álles is van u. ²³ Maar 
u bent van Christus en Christus is 
van God.

4 ¹ Men moet ons beschouwen 
als dienaren van Christus, aan 

wie het beheer over de geheimen 
van God is toevertrouwd. ² Van ie-
mand die deze taak vervult, wordt 
verlangd dat hij betrouwbaar is. 
³ Maar hoe u of een menselijke 
instelling over mij oordeelt inte-
resseert me niet, en hoe ik over 
mezelf oordeel telt evenmin. ⁴ Ik 
ben me weliswaar van geen kwaad 
bewust, maar dat betekent niet 
dat mij niets ten laste kan worden 
gelegd. Het is de Heer die over mij 
oordeelt. ⁵ Houd dus op te oorde-
len en wacht de tijd af dat de Heer 
komt, omdat hij het is die aan het 
licht zal brengen wat in het duister 
verborgen is en zal onthullen wat 
de mensen heimelijk beweegt. En 
dan zal God het zijn die ieder de lof 
geeft die hem toekomt.

⁶ Broeders en zusters, ik heb 
hiervoor over Apollos en mijzelf 
gesproken. Dat heb ik gedaan 
omwille van u. U moet namelijk 
uit ons voorbeeld deze regel 
leren: houd u aan wat geschreven 
staat. U mag uzelf niet belangrijk 
maken door de een te verheer-
lijken boven de ander. ⁷ Wie 
denkt u dat u bent? Bezit u ook 
maar iets dat u niet geschonken 
is? Alles is u geschonken, dus 
waarom schept u dan op alsof u 
het zelf verworven hebt? ⁸ Maar 
natuurlijk – u bent al helemaal 
verzadigd, u bent al rijk, u bent 
al koningen geworden zonder 
ons. Was u maar koningen 
geworden, dan zouden wij het 
ook zijn. ⁹ Maar volgens mij heeft 
God ons, apostelen, de laagste 
plaats toegewezen, alsof we ter 
dood veroordeeld zijn. We zijn 
voor heel de wereld, zowel voor 
engelen als mensen, een schouw-
spel geworden. ¹⁰ Wij zijn dwaas 

omwille van Christus, terwijl 
u dankzij Christus zo geweldig 
wijs bent; wij zijn zwak, terwijl 
u zo geweldig sterk bent; u staat 
enorm in aanzien, terwijl wij 
worden veracht. ¹¹ Tot op de dag 
van vandaag lijden we honger en 
dorst, hebben we nauwelijks kle-
ren, worden we mishandeld, zijn 
we dakloos, ¹² zwoegen we voor 
ons eigen brood. Worden we be-
spot, dan zegenen we; worden we 
vervolgd, dan verdragen we het; 
¹³ worden we beledigd, dan ant-
woorden we vriendelijk. Tot op 
dit ogenblik zijn wij het uitschot 
van de wereld, het uitvaagsel van 
de mensheid.

¹⁴ Ik schrijf dit alles niet om u te 
beschamen, maar om u als mijn 
geliefde kinderen terecht te wij-
zen. ¹⁵ Hoeveel opvoeders in het 
geloof in Christus u ook zult heb-
ben, u hebt maar één vader. Door 
Christus Jezus ben ik uw vader 
geworden, omdat ik u het evange-
lie heb gebracht. ¹⁶ Ik roep u dus 
op mij na te volgen. ¹⁷ Daarom ook 
stuur ik Timoteüs naar u toe, die 
mijn geliefd kind is, trouw aan 
de Heer. Hij zal u in herinnering 
brengen hoe ik in verbondenheid 
met Christus Jezus leef. Dat is wat 
ik overal aan iedere gemeente 
leer. ¹⁸ Sommigen van u doen alsof 
ze heel wat zijn, omdat ze denken 
dat ik toch niet kom. ¹⁹ Maar ik zal 
spoedig naar u toe komen, indien 
de Heer het wil, en dan zal ik wel 
te weten komen of die opschep-
pers het bij woorden laten of 
dat ze werkelijk kracht bezitten. 
²⁰ Want het koninkrijk van God 
bestaat niet uit woorden, maar uit 
kracht. ²¹ Dus wat wilt u? Moet ik 
met de stok naar u toe komen, of 
liefdevol en zachtmoedig?
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Misstanden in de gemeente

5 ¹ Het is algemeen bekend dat 
er een geval van ontucht bij 

u is dat zelfs bij de heidenen niet 
voorkomt: er is iemand die met 
de vrouw van zijn vader leeft. ² En 
u blijft maar trots op uzelf. Zou u 
niet eerder geschokt en bedroefd 
moeten zijn en degene die dit doet 
uit uw midden moeten verwij-
deren? ³-⁴ Wat mijzelf betreft, in 
persoon ben ik afwezig, maar in 
de geest ben ik aanwezig; en alsof 
ik bij u was, heb ik in de naam van 
onze Heer Jezus de man die dit 
doet al veroordeeld. Wanneer u en 
ik dus in de geest bij elkaar zijn, 
en de kracht van onze Heer Jezus 
bij ons is, ⁵ moet u die persoon 
aan Satan uitleveren. Dan gaat zijn 
huidige bestaan verloren, opdat 
hij zal worden gered op de dag van 
de Heer.

⁶ U hebt geen enkele reden 
om zo zelfvoldaan te zijn. Weet 
u niet dat al een beetje desem 
het hele deeg zuur maakt? ⁷ Doe 
de oude desem weg en wees als 
nieuw deeg. U bent immers als 
ongedesemd brood omdat ons 
pesachlam, Christus, is geslacht. 
⁸ Laten we daarom het feest niet 
vieren met de oude desem van 
kwaad en ontucht, maar met het 
ongedesemde brood van reinheid 
en waarheid. ⁹ Ik heb u in mijn 
vorige brief gezegd dat u niet 
moet omgaan met ontuchtplegers, 
¹⁰ maar dat betekent niet dat u alle 
ontuchtplegers die er in de wereld 
zijn, of alle geldwolven, uitbuiters 
en afgodendienaars moet mijden. 
Dan zou u de wereld moeten ver-
laten. ¹¹ Wat ik bedoel is dit: u mag 
niet omgaan met iemand die zich-
zelf een broeder of zuster noemt, 
maar in feite een ontuchtpleger 

is, een geldwolf, afgodendienaar, 
lasteraar, dronkaard of uitbuiter. 
Met zo iemand mag u beslist niet 
eten. ¹² Waarom zouden we over 
buitenstaanders oordelen? U 
hoeft toch alleen te oordelen over 
leden van de gemeente? ¹³ Over de 
buitenstaanders zal God oordelen. 
Maar binnen de gemeente geldt: 
‘Verwijder wie kwaad doet uit uw 
midden.’

6 ¹ Hoe durft u onderlinge 
rechtsgeschillen voor ongelo-

vigen te brengen in plaats van voor 
de gelovigen! ² Weet u dan niet 
dat Gods heiligen over de wereld 
zullen oordelen? En als u over de 
wereld zult oordelen, zou u dan 
niet in staat zijn om te oordelen 
over de meest onbeduidende 
rechtsgeschillen? ³ Weet u niet dat 
wij over engelen zullen oordelen? 
Dan kunnen we dat toch zeker ook 
over alledaagse zaken? ⁴ Wilt u 
werkelijk uw alledaagse geschil-
len aanhangig maken bij mensen 
die bij de gemeente geen aanzien 
genieten? ⁵ U moest u schamen. Is 
er dan niet één wijs mens onder u 
die tussen broeders en zusters uit-
spraak kan doen? ⁶ Is het werkelijk 
nodig dat de een de ander voor het 
gerecht sleept, en nog wel voor dat 
van ongelovigen? ⁷ Het is al treurig 
genoeg dat er rechtsgeschillen bij 
u voorkomen. Waarom lijdt u niet 
liever onrecht? Waarom laat u zich 
niet liever benadelen? ⁸ In plaats 
daarvan begaat u zelf onrecht en 
benadeelt u anderen, en dan nog 
wel broeders en zusters. ⁹ Weet 
u niet dat wie onrecht doet geen 
deel zal hebben aan het koninkrijk 
van God? Vergis u niet. Ontucht-
plegers noch afgodendienaars, 
overspeligen, schandknapen noch 
knapenschenders, ¹⁰ dieven noch 
geldwolven, dronkaards, lasteraars 
noch uitbuiters zullen deel heb-
ben aan het koninkrijk van God. 
¹¹ Sommigen van u zijn dat ooit 
geweest, maar u bent gereinigd, u 
bent geheiligd, u bent rechtvaardig 
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