
Thema: ‘Geen verleiding of verzoeking is te moeilijk’ 

 
Lezen:  1 Korintiërs 9:19-27 

Tekst:  1 Korintiërs 10:1-13  Ton de Ruiter, Arnhem. 

 

In 1 Kor 9 lezen we, dat Paulus weet dat zijn christen-zijn gevaar loopt. Ook 

hij kan als gelovige inslapen, slap worden, zijn vuur of bezieling verliezen. 

Dan denken en doen we zomaar anders dan God wil. Maar Paulus wil geen 

slappe christen worden; hij wil er alles aan doen om dat te voorkomen – hij 

wil als christen geestelijk in goede conditie blijven (wandelen met God  en 

Jezus) en zich daarvoor inspannen – zoals sportmensen dat ook doen. 

Net als de gemeenteleden te Korinte, worden ook wij daartoe opgeroepen. 

 

Daarna onderstreept Paulus die oproep door er op te wijzen, dat velen in 

de geschiedenis zich niet inspanden en toen door God afgewezen werden. 

We lezen nu gewoon 1 Kor 10:1-13 door en ik licht het toe – laten we 

proberen de boodschap van dit gedeelte tot ons door te laten dringen. 

 

Lees steeds eerst het aangegeven gedeelte. Denk daar even over na en 

overweeg dan de aangegeven opmerkingen. 

  

1 Kor 10:1-5 

• Algemene boodschap, die geldt voor de brs en zrs toen, in Korinthe. 

Maar ook vandaag voor ons in …’! (dit is niet specifiek voor Korinthe). 

• wolk – vuurzuil – God zelf stond tussen hen en Egyptenaren. 

• Zee (gaf de overgang aan – door het water waarin vijanden verdrinken) 

• Geestelijk brood – manna (gaf leven - zoals Jezus later leven geeft) 

• Geestelijke rots is God/Jezus uit wie redding en leven stroomt 

• Bezwijken(NBV)/neergeveld (NV51): ‘hun lijken’ (Numeri 14:29,30). 

 

Vraag: Wat leert u hiervan? Wat zegt dit over onze God? … 

Hij is machtig; bij Hem zijn we veilig; zijn handen zijn nooit te kort! Hij is 

geweldig liefdevol. MAAR … zijn geduld kan ook op raken – Hij kan boos 

worden en zelfs mensen laten omkomen. God is liefde, jawel, voor hen die 

willen luisteren – Hij geeft kansen, beloften, maar als mensen die genade 



niet aanpakken en niet echt met Hem leven dan kom je om: dat kost je je 

leven, dan verlies je zijn zegen – Hij is God; vol liefde, maar heilig! Ontzag! 

Vandaar de toepassing in bv Hebreeën 3:12 – 4:2.; Judas 3+5. 

 

Lezen: 1 Kor 10:6. 

• algemene aansporing – niet kiezen voor het zondige – leef oprecht: 

zondig niet willens en wetens! 

 

Lezen: 1 Kor 10:7. 

• bij de berg Horeb – na 10 geboden – toen was Mozes op de berg - het 

gouden kalf. In opdracht van Mozes hebben de Levieten toen heel veel 

Israëlieten gedood – en onze God keurde dat goed en beloonde de 

Levieten! 

Er stroomde in de geschiedenis voortdurend bloed. Vele doden vielen als 

gevolg van hun zonden – soms op gruwelijke manier. 

God laat niet met zich spelen. God pikt het niet als wij niet echt gericht zijn 

op zijn eer, koninkrijk en wil (denk aan het ‘onze Vader’). Dan loop je groot 

gevaar. 

 

Paulus houdt niet op te waarschuwen. Lezen: 1 Kor 10:8 

Dit gaat over de verschrikkelijke geschiedenis in Numeri 25. Iedereen die 

gespeeld had met moabitische meisjes en heidense vrouwen werd gedood 

– een plaag van God kwam – een ziekte: 23.000 doden! (kijk het getal even 

aan!). Verschrikkelijk. Er wordt verteld dat een brutale overtreder samen 

met een moabitisch meisje in bed gezamenlijk omgebracht wordt door 

Aärons zoon met 1 speerstoot – gruwelijk – maar hun zonde was blijkbaar 

nog gruwelijker: brutaal gingen ze tegen God in! God beloont Pinehas met 

het priesterschap voor zijn geslacht. 

Wat zegt zo’n geschiedenis ons? 

Er zijn mensen die hierom zeggen: is dit nou onze God? 

Maar wat zeggen wij? 

Bewust zondigen (God laten praten) is blijkbaar zo erg, dat God mensen die 

daarvoor kiezen zomaar kan doden, kan treffen met een gruwelijke dood. 

Leef heilig, want God is heilig en kan echt een gruwelijke afkeer van ons 

krijgen als wij kiezen voor de zonde en tegen Hem. Daarom bekeer je, zo 

gauw je iets als zonde ontdekt. Doe het weg. Wees alert. Het gaat om je 

relatie met God – hou die goed. 



 

Overweging. 

Er zijn mensen die deze verhalen te wreed en te onmenselijk vinden (bv 

Guus Kuijer [schrijver]). Hij en anderen willen daarom God niet en denken 

dat zij zo een goede reden hebben om niet te geloven. Een theoloog (bv 

Sam Janse) gelooft niet dat dit allemaal echt gebeurd is, want zo is God 

niet. 

Volgens velen is God alleen maar liefde en kan Hij niet anders dan lief en 

aardig zijn – DUS kunnen deze verhalen niet echt over God gaan. 

Maar weet u: de fout die zij maken is dat zij willen bepalen wie en hoe God 

is. God moet bij hun smaak en denkbeelden passen. En alles in de Bijbel wat 

daarbij past mag van hen waar zijn, maar als het hun niet aanstaat 

schrappen ze het. (hiertegen waarschuwt het 2
e
 gebod: geen beelden van 

God maken). 

Zo maken ze zichzelf een God, maar leven niet meer met de echte God van 

de Bijbel, met de Vader van onze Heer Jezus – en dus ook niet met de Heer 

Jezus zelf. 

Ja, het is waar: Jezus is liefde (net als God dat is) – maar het is ook waar dat 

Jezus (en God) een verterende Wreker zal zijn voor vijanden en mensen die 

zijn liefde, leiding en hulp niet wilden aanpakken. In Openbaring wordt 

verteld dat Jezus mensen die Hem niet als Koning willen volgen zal 

vertrappen in een wijnpersbak (Openb 19:11-18). Ook dan zal het bloed 

verschrikkelijk stromen. God en Jezus zijn vol liefde voor wie komen tot 

hen. Maar voor vijanden en onwilligen is het vreselijk te vallen in hun 

handen (Hebreeën 10:28-31). 

 

Lezen: 1 Kor 10:9. 

Christus kun je tarten door Hem te laten praten – Hij gaf zijn leven om ons 

te bevrijden van de zonden – en als mensen dat weten en dan toch zonden 

willen koesteren en blijven vasthouden – dan tart je Jezus: je laat Hem 

staan met z’n liefde en zegt als het ware: ‘voor mij had Hij niet aan het kruis 

gehoeven’. De Here stuurde giftige slangen toen mensen, die zoveel van 

God gezien hadden, hun God weer lieten merken dat zij alles beter dachten 

te weten dan Hij – verschrikkelijk – wat is zonde erg! Het was geen onrecht. 

God heeft het recht zulke zondaren om te brengen: mensen die kiezen voor 

ongeloof, ontrouw of oneerlijkheid. Als ze niet wíllen, dan zúllen ze leven 

zonder Hem en merken wat het betekent als Hij zich tegen hen keert. 



 

Lezen: 1 Kor 10:10. 

Dit herinnert aan Korach Datan en Abiram die brutaal in opstand kwamen 

tegen Mozes en God. God liet de aarde onder hen openscheuren zodat zij 

levend begraven werden. Daarna wilde de Here het hele volk vernietigen, 

maar dankzij de voorbede van Mozes was er redding – maar velen stierven 

toch echt wel. 

 

Lezen: 1 Kor 10:11,12  

Weer waarschuwt Paulus: hou jezelf in conditie; blijf op God gericht – laat 

je vullen met Gods Geest en wees er ook op uit anderen te laten zien wat 

christelijk leven en christelijke liefde is, en hen zo  (wie weet) te winnen 

voor Jezus – pas op dat die houding bij ons niet verslapt dat kan zomaar.  

 

Lezen: 1 Kor 10:13. 

Het Grieks heeft één woord voor beproeving, verzoeking/verleiding of 

moeiten. Het gaat alle drie heel vaak samen in één zelfde situatie: God 

beproeft ons dan, terwijl satan (of mensen) in diezelfde situatie ons wil 

verleiden. Ze hebben tegengestelde doelen of bedoelingen. 

Hier staat een geweldige bemoediging voor gelovige mensen!!!  

God geeft ons kracht om echt heilig te blijven leven in alle verleidingen en 

moeiten die we tegen komen in ons leven. Jezus zal ons helpen.  

Geloof altijd dat er geen bovenmenselijke verzoekingen (NV51) of 

beproevingen (NBV), die voor ons te zwaar zullen zijn - want Jezus is sterker 

en Hij is echt bij ons en met zijn Geest in ons. Geloof dat en leef daardoor 

heilig, ook al is het wel eens zwaar en moeilijk. Leven voor God kan ook 

dan. Net als Jezus – want Hij is met ons (in ons als onze Helper). 

 

Laten we deze boodschap van Paulus ter harte nemen. Kauw er deze week 

op (lees eventueel de tekstverwijzingen eens die NV51 erbij geeft). 

M’n br/zr, laat deze boodschap tot u doordringen – laat de boodschap van 

deze woorden niet verdampen zodat u er morgen of overmorgen al niet 

meer over denkt. 

Lees en herlees en overdenk het.  

Leer 1 Kor 10:13 uit je hoofd!  



Zo werkt het – dan heb je iets belangrijks paraat – zó, ook via eigen inzet, 

wil God je wijzer maken en voorkomen dat er een verkeerd beeld van Hem 

groeit in onze gedachten. 

En het geloof in deze waarheid maakt je vrij (Johannes 8: 32). 


