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Op de website kommm.nl geplaatste vragen en antwoorden

Vraag nr. 007 26 - 11 - ‘14

Dhr. G.A.v.E. vraagt: Wat bedoelt Paulus in 1 Korintiërs 16:22 met vervloekt zijn, als Jezus niet lief wordt

geacht?

Beste heer v.E,

Het zinnetje van Paulus waarover uw vraag gaat, luidt letterlijk: Indien iemand de Heer niet

liefheeft, hij zij vervloekt. Hij heeft het dus over het liefhebben van Jezus, het houden van Jezus.

De vraag die wij onszelf namelijk kunnen stellen, is: ‘Houd ik werkelijk van Jezus? Luister ik dus

naar Hem, volg ik Hem en doe ik de wil van God? Dat is waarover Paulus het hier heeft.

En nu het antwoord op uw vraag. De woorden van Paulus: Indien iemand de Heer niet liefheeft, hij zij

vervloekt, vormen een soort afsluitende zin. In deze zin vat hij samen waarover hij het in zijn brief heeft

gehad, een soort conclusie, een laatste waarschuwing.

Die is gericht aan het adres van bepaalde mensen in de gemeente van Korinte. Die zijn bezig om de

gemeente stuk te maken en mensen van Jezus af te trekken. Dat doen zij door verkeerde dingen te

leren die tegen het Evangelie ingaan, en door zich ongeregeld en slecht te gedragen. Door hun

verkeerde leringen en gedrag laten zij zien dat zij de gemeente en dus de Heer Jezus, niet liefhebben.

Zij doen de gemeente kwaad. Daarmee maken zij zichzelf tot tegenstanders van Jezus en het Koninkrijk

van God en roepen zij een vloek over zich af.

Deze vloek mocht door Paulus ook uitgesproken worden. Als apostel had hij daartoe de bevoegdheid,

als het ging om situaties, waarin het Koninkrijk van God bewust schade werd berokkend, en mensen

werden afgehouden van het geloof in Jezus Christus. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook in Handelingen

13:6-12. Over die bevoegdheid van de apostelen, had Jezus zelf tegen zijn discipelen gezegd: Wie gij

hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend

(Johannes 20:23). Uit wat daaraan vooraf gaat, blijkt dat zij dit alleen konden doen vanuit de leiding

van de Heilige Geest. Tot zover in het kort de betekenis van Paulus’ woorden hierboven.

Nog een kleine toevoeging:

Een mens kiest dus zelf voor zegen of vloek. Een tussenweg is er niet. Daarom zei Jezus ook: Wie met

Mij niet is, die is tegen Mij, en wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit (Matteüs 12:30). Dit laatste is

wat gebeurde in de gemeente van Korinte. In Galaten 5:10 zegt Paulus daarover: Wie u in verwarring

brengt, zal zijn straf hebben te dragen (Galaten 5:10). En Jezus zegt: Wie (...) aan de Zoon ongehoorzaam

is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem (Johannes 3:36).

Van nature rust die toorn op elk mens. Die toorn is de vloek van het eeuwige oordeel. Die vloek wordt

echter opgeheven, wanneer we Jezus’ offer aan het kruis hebben aangenomen. Dan ontvangen we

eeuwig leven (Johannes 3:16) en worden we kinderen van God (Johannes 1:12). Als we dat zijn, zal dat

uit ons leven blijken. Want dan zullen we Jezus - en dus ook zijn gemeente - liefhebben.
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