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Preek over 1Korinthiërs 1:18-31 
Gehouden op de 4e zondag na Epifanieën, 29 januari 2023, in de Bergkerk te Den Haag 

Gemeente van Christus, 

Het leven met de Bijbel lijkt een trektocht door wisselvallig terrein over een lange afstand. Het om-
vat heerlijke, eenvoudige dagen met mooie landschappen en prachtige vergezichten. Je geniet van 
het lopen en je kunt uitstekend een grote afstand overbruggen. Op andere dagen leidt de weg over 
steile, moeizame hellingen. Je moet op elke stap letten. En vraagt je angstig af: zal ik het redden? 

Paulus’ boodschap over het kruis is zo’n moeizame etappe die je het zweet op het voorhoofd drijft. 
De apostel hamert er onophoudelijk op, hier en elders in zijn brieven: Alleen het woord van het kruis 
is belangrijk, niets anders. Uitsluitend in het woord van het kruis, alleen in dit teken van onmacht, 
falen en zwakheid, zijn de wijsheid, de kracht en de aanwezigheid van God te vinden. Dáár, in die 
schandalige dood aan het kruis, ligtredding, heil en zegen! 

Misschien voel je al bij jezelf het zweet uitbreken. Hier gebeurt iets dat lijnrecht tegenover al ons 
menselijk en religieus voelen en ervaren staat. Meteen wordt een stemmetje in ons wakker. Het 
roept: Wacht even, God aan het kruis? God die een slavendood sterft? Dat kán toch helemaal niet, 
dat is onzin! God, de almachtige God staat ver boven elk falen, elke zwakheid, elke schandalige on-
dergang. Gelijk heeft toch immers wie succesvol is, wie wint. En wat willen wij mensen toch dolgraag 
gelijk hebben, zeker op religieus vlak! 

Ten tijde van Paulus was dat niet anders. De joden vragen om wonderen, zegt hij. Ze willen gezags-
volle tekenen van een machtige God. Het blijft een oer-verlangen van veel mensen, het liefst staan 
wij aan de kant van de sterkste. De Grieken zijn eerder filosofisch ingesteld en zoeken wijsheid, een 
sluitende uitleg van leven en wereld. Religie moet toch positieve energie vrijmaken en de harmonie 
vergroten van de rationele logica. 

Zo wil de een gezag van boven en de andere wellness van binnen, voor de geest. Maar om dit soort 
wensen is het God niet te doen. Hij kiest voor een andere heilvolle weg: Wij “verkondigen een ge-
kruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen 
zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid.” En dan, alsof Paulus daar expres 
nog een provocatie bovenop wil zetten om echt elk weerwoord in de kiem te smoren: “want het 
dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.” 

Wat was gebeurd in Korinte? Er moet toch iets gebeurd zijn dat de apostel zijn gemeente zo provo-
catief, streng, ja agressief toespreekt! 

Nou, in deze kleine, jonge gemeente deed zich voor het eerst voor wat zich in de loop van de kerkge-
schiedenis in steeds nieuwe gedaantes weer zou herhalen en nog steeds herhaalt: het christendom 
kreeg te maken met een triomf-theologie. Zo’n theologie roept op om niet de vernedering van God 
aan het kruis als ijkpunt en ideaal voor het christelijk leven te nemen. Veel meer moeten centraal 
staan: zijn overwinning op duivel, dood en zonde en zijn glansvolle heerschappij over alles en ieder-
een. Dát moeten christenen uitstralen, en wel met gebouwen vol pronk en praal, met uiterlijke teke-
nen van rijkdom en succes, met een feilloze, sluitende redevoering, extatische optredens en won-
derbaarlijke openbaringen, met praten in tongen en andere spirituele top-belevenissen. Pas daar-
door bewijs je dat God in je midden is! Zo’n religiositeit heeft kruis, leed, pijn en dood, al het zware 
van het menselijk bestaan achter zich gelaten. Het danst jubelend door hemelse sferen. Paulus heeft 
alleen maar bijtende spot voor hun leiders: “super-apostelen” noemt hij ze (2Kor 12:11). In Korinte 
reikt hun invloed kennelijk ver. Het conflict met hen doordrenkt allebei de brieven van Paulus aan 
deze gemeente. Hun leus is “duna,mij äöüqeouüö/”, “Gezag Gods”, goddelijke power en dynamiek! Bij ons 
spat het leven er vanaf, hier stroomt de energie, dat is hun lokroep en reclame-pitch. 

Natuurlijk, in theorie zou Paulus prima mee kunnen dingen met de volgers van deze triomf-
theologie. Zelfs hoge openbaringen zijn hem immers niet vreemd. Hij kent ook spirituele top-
belevenissen die “met geen woorden te beschrijven zijn” (2Kor 12:4). Maar dat is niet het enige wat 
Paulus weet en kent. Hij wordt immers ook gekweld door “een doorn in het vlees” (2Kor 12:7). Hij 
lijdt aan een niet nader geïdentificeerde ziekte die hem voortdurend herinnert aan de zwakheid, de 
gebrokenheid en gebrekkigheid van het menselijk bestaan. Herhaaldelijk smeekt hij om genezing. 
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Maar God geeft hem, en velen anderen sindsdien, als antwoord: “Mijn genade moet genoeg voor jou 
zijn, want mijn kracht openbaart zich ten volle in zwakheid” (2Kor 12:9). Het vaak paradoxale hande-
len van God ervaart Paulus aan zijn eigen lijf: in zijn zwakheid beleeft hij Gods kracht, in eenzaam-
heid zijn aanwezigheid, in het duister zijn licht, in het kruis zijn leven. Daarom put hij, naar eigen zeg-
gen, ”vreugde uit zwakheid, beledigingen, nood, vervolging en ellende: In mijn zwakheid ben ik 
sterk” (2Kor 12:10). 

De bron van deze sterkte, van deze energie mag nooit uitdrogen of bedolven raken onder triomfaal 
gebrul. Dáárom begint Paulus zijn eerste brief naar Korinte zo fel: “De boodschap over het kruis is 
dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God.” 

Het is uiteindelijk aan Paulus en aan deze redenering te danken dat het kruis het centrale symbool 
en herkenningsteken van het christendom is geworden en alle grenzen tussen confessies overstijgt. 
Christendom, dat is daar waar volgens Paulus “de gekruisigde Christus” gepreekt wordt. Kerk is daar 
waar de boodschap niet verstomt dat God zich in de zwakheid en de dwaasheid van het kruis laat 
trekken. De boodschap dat God door de meest duistere nacht gaat en tot in de diepste diepte af-
daalt. De boodschap dat God juist in de meest diepe, duistere putten woont waarin mensen kunnen 
belanden. Opdat iedereen weet dat als hij of zij zelf door duisternis of diepte moet, daar nooit alleen 
doorheen gaat, maar altijd Christus aan zijn of haar zijde heeft die juist in onze meest zwakke mo-
menten onze sterkte en onze redder wil zijn. De kwintessens van de boodschap van het kruis is soli-
dariteit, de solidariteit van God met ons. Gratis, gewoon zomaar, uit liefde. Ook al hebben wij niets 
daarvan verdiend. 

De afscheidswoorden van de opgestane Jezus: “Zie, ik ben met u alle dagen tot aan het einde van de 
wereld…” moeten wij daarom nooit vergeten. Vooral niet op al de dagen die moeizaam zijn en duis-
ter! Op alle dagen wanneer wij, waarom en hoe dan ook, ons kruis te dragen hebben. 

Dit kruis en deze solidariteit zouden ook centraal moeten staan in onze christelijke opdracht. Chris-
tenen zijn mensen die geen gemakkelijke of te snelle antwoorden zoeken als zij geconfronteerd wor-
den met de ongemakkelijke, pijnlijke vragen van het leven, met de duisternis en de soms bodemloze 
diepte. Christenen zijn mensen die proberen om deze goddelijke solidariteit te imiteren, na te doen. 
Namelijk in liefdevolle solidariteit met allen die, op welke manier dan ook, vandaag de dag in een 
diepe put zitten. Die door het duister moeten, die een kruis te dragen hebben. Het kruis is de oor-
sprong voor het bestaan van christelijke naastenliefde. Het kruis is de reden waarom in de kerk altijd 
plek, liefde en hulp was voor zwakken en zieken, voor ouden, gebrekkigen en rouwenden. En waar-
om er voor hen en zoveel anderen altijd plek moet zijn. 

Een triomf-theologie daarentegen, met zijn nadruk op succes, overwinning en een gelikt, perfect 
uiterlijk, zou voor deze mensen de deuren sluiten. Met een triomf-theologie zou je het kruis uitslui-
tend vinden op Romeinse leger-vlaggen. En op de riemen, de koppels van soldaten in de eerste en 
tweede wereldoorlog. Omdat volgens zo’n theologie de God die de meeste vijanden doodslaat de 
ware en heersende God is. Als de kerk zich laat leiden door een triomf-theologie zou ze geen weer-
woord hebben: niet tegen een hyper-kapitalisme dat met het leegroven van de aarde en de uitbui-
ting van duizenden glansrijke economische successen boekt. En ook geen weerwoord tegen een dic-
tator die met bevlogen en gelikte toespraken massa’s bekoort. 

Nee, geef mij dan maar de boodschap van het kruis! Dan wil ik toch liever een oud, wreed martelin-
strument als symbool. Een symbool dat zegt: Wij gaan het feit niet uit de weg dat leven soms afzien 
is, en pijn en lijden. Wij weten om het feit dat mensen elkaar om de minste redenen wrede en haat-
volle dingen aan kunnen doen. Nee, wij kijken dan niet weg en zoeken ook geen afleiding in hoerage-
roep of spirituele top-ervaringen. Nee, wij nemen dat serieus. En proberen te lenigen en te helpen 
waar en wanneer wij kunnen. Dát is de kern van onze opdracht. Daarom moet het kruis centraal blij-
ven staan en ook verkondigd blijven worden. 

Helemaal niet als nare, zwartgallige herinnering aan onze eigen zondigheid. Nee, dat zweet kan weer 
van uw voorhoofd af. Het kruis is een hoopvol teken. Een teken dat toekomst schept. Een teken voor 
Gods liefdevolle solidariteit. Solidariteit met ons en met allen die een kruis moeten dragen. 

Amen.  


