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Niet over ‘dé antwoorden’,  

Maar over ‘waaraan antwoorden moeten 

voldoen’ 



INGEWIKKELD 
Moderne problemen in Korinthe: 

 

Verschillen in cultuur, religie: Jood & Griek & Romein 

Verschillen in status, macht: arm & rijk, slaaf & vrij 

Verschillen in visie, ethiek: vlees, vrouw 

Verschillen in leer, ligging: Paulus & Apollos 



INGEWIKKELD 
Kaders van Paulus voor oplossingen 

Hoe belangrijk is ‘gelijk hebben’?:  1 Korinthe 6:7  

Geef ruimte, wees nederig: 1 Korinthe 4:7, 6:7, 9:12 en 

19, 12:1 en verder.  

Accepteer en waardeer verschillen: 1 Korinthe 7:7, 8:7 

en verder 12:4 en verder. 

Niet simplificeren: 1 Korinthe 7:1-40(!), 12:1-14:39(!) 

PLUS: blijf zelf heilig ! 

 



INGEWIKKELD 
Samenvattend:  

Geloof ( = persoonlijke toewijding, overtuiging, leer)  

Hoop ( = behoud, heilig leven, verwachting) 

Liefde ( = de band van ‘één in Jezus’) 

1 Korinthe 13:1-13 
Maar wat betekent: ‘de mééste is …’ ? 

 



INGEWIKKELD 
Dingen achter ons ervaren wíj niet meer als lastig: 

  

Hebben vrouwen een ziel? Genesis 2:7 en 22  
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INGEWIKKELD 
Dingen achter ons ervaren wíj niet meer als lastig: 

  

Hebben vrouwen een ziel? Genesis 2:7 en 22  

Moeten gekleurde mensen slaaf zijn? Genesis 9:24 

Mag je blinde mensen ziende maken? Exodus 4:11 

Mag je een verzekering afsluiten? Romeinen 8:38 

Waar zijn de schuren met hagelstenen? Job 38:22 

 



INGEWIKKELD 
Waarom zijn die dingen niet lastig meer? 

  

1. We weten inmiddels beter,  

2. … we lezen (daarom?) teksten anders 

3. … en daar zijn we aan gewend geraakt. 



INGEWIKKELD 
Zeg dus niet: 

 ‘De Bijbel zegt …’ 

 

Maar zeg: 

 ‘Ik zeg op basis van mijn begrip van de Bijbel … ‘ 

 



ONZE WERELD 
Twee dingen uit mijn eigen leven : 

 

Leven & dood 

Genderidentiteit 

 

 



ONZE WERELD 
 

Prediker 1:18 

‘In veel wijsheid ligt veel verdriet, en als 

iemand kennis vermeerdert, 

vermeerdert hij smart’ 

 



ONZE WERELD 

 

Leven & dood – we kunnen steeds meer 

en dat levert nieuwe vragen op … 

 

 



 



 



 





 



INGEWIKKELD 

Hoe belangrijk is hier ‘gelijk hebben’?   

Wat betekent hier ‘geef ruimte’? 

Wat betekent hier ‘accepteer en waardeer verschillen’? 

Wat betekent hier ‘niet simplificeren’? 

Wat betekent hier: ‘blijf zelf heilig’ 

Wat betekent hier: ‘het meeste van deze is de liefde’? 

 



ONZE WERELD 

 

Ons lichaam (w.o. sexuele identiteit) – we weten & 

kunnen steeds meer … 

en dat levert nieuwe vragen op 

 



 



 



 



1 op 4500 

geboorten, 

=>  

Ca 4000 

mensen in 

Nedeland 



 

1 op 500 (?) 

geboorten, 

=>  

Ca 34.000 

mensen in 

Nedeland 



 



 



INGEWIKKELD 
Hoe belangrijk is hier ‘gelijk hebben’?   

Wat betekent hier ‘geef ruimte’? 

Wat betekent hier ‘accepteer en waardeer verschillen’? 

Wat betekent hier ‘niet simplificeren’? 

Wat betekent hier: ‘blijf zelf heilig’ 

Wat betekent hier: ‘het meeste van deze is de liefde’? 
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