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Preek over 1 Korintiërs 1:5 
- Schildwolde, 17 mei 2015 
- Kees van Dusseldorp 
- Openbare geloofsbelijdenis 

 
Liturgie: 
Binnenkomst kerkenraad  
Welkom 
Binnenkomst jongeren. Ze leggen een witte roos bij het doopvont. 
Ps.105:2, 5  
Votum en groet 
Opw.462 Aan uw voeten Heer 
Gebed 
Lezen: 1 Kor.1:1-9 
 Joh.17:1-8 
Opw.428 Genade zo oneindig groot 
Preek 1 Kor.1:5a: Door Jezus Christus bent u in elk opzicht rijk geworden. 
Gz.118 God is getrouw 
Openbare geloofsbelijdenis: 
Inleiding + formulier 
Opw.710:1 Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
Persoonlijk ja-woord en zegenbede  
Opdracht + zegen 
Opw.710:2 Zegen hen, waar zij in geloof voor leven 
Uitreiking belijdenisgeschenken 
Geloofsbelijdenis 
Gz.161 Heer u bent mijn leven 
Gebed 
Collecte  
Gz.163 Ik bouw op U 
Zegen 
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Gemeente van Jezus Christus, 
 
** het is goed om te weten hoe rijk je bent 
 
Schatrijk. Op dit moment zijn er ruim tweeduizend mensen op aarde die meer dan 1 mil-
jard dollar bezitten. Ze kopen dure schilderijen, enorme jachten, voetbalclubs of privé-
legers. De rijkste mens ter aarde is een Mexicaan, Carlos Slim, met een vermogen van 75 
miljard dollar. In de top-500 komen twee Nederlanders voor. Ze zijn schatrijk. 
 
Rijk - schatrijk. Daar gaat het vanmiddag ook over in de kerk. Andere rijkdom. Als je net 
een stukje van de beamerpresentatie hebt gezien, dan begrijp je wat ik bedoel. De getui-
genissen van de 14 jongeren maken duidelijk hoe rijk ze zich weten met God en hoe blij 
ze zijn met Jezus Christus. Jullie voelen je rijk door je geloof. Hoewel je best je vragen en 
wensen hebt, je tekorten en beperkingen. En wij voelen ons rijk met jullie. Wat zijn jullie 
prachtig mooie jonge mensen! Jullie keuze om Jezus Christus te volgen is een verrijking 
voor de gemeente. 
 
Wat zijn de verschillen? Tussen rijk in geld en rijk in God?. Geld kun je tellen, geloof niet. 
Met geld kun je veel dingen kopen. Met geloof is het wat lastiger aan te geven wat je er 
praktisch mee kunt. Geld groeit door hard te werken of door slim te investeren. Maar 
hoe groeit geloof eigenlijk? Geld verliezen is voor rijke mensen wel pijnlijk, maar niet 
onoverkomelijk. Maar geloof verliezen, levert geen armoede op, maar de dood. Als je je 
geld deelt met een ander, word je minder rijk. Maar als je je geloof deelt met een ander, 
groeit je eigen rijkdom. 
 
‘Door Jezus Christus bent u in elk opzicht rijk geworden’, schrijft Paulus. Mijn vraag is: 
Weet je wel hoe rijk je bent? En dat vraag ik niet alleen aan de 14 hier vooraan. Maar aan 
iedereen. Weet je wel hoe rijk je bent? Misschien zeg je: ‘Nee, dat hoef ik niet te weten. Ik 
geloof het zo ook wel.’ Misschien zeg je: ‘Ach, dat gaat zeker weer over geestelijke rijk-
dom. Dat vind ik maar vaag.’ Misschien zeg je: ‘Ja, maar ik ben nog geen christen. Dan 
gaat het toch niet over mij?’ 
 
Ik zeg: het is wel slim om te weten hoe rijk je bent als christen. Het is belangrijk om te 
weten welke rijkdom geloof je oplevert. Waarom is dat goed? Omdat je alleen van rijk-
dom kunt genieten, als je weet wat je hebt. Omdat je alleen rijkdom kunt gebruiken, als 
je een idee hebt hoe je rijkdom eruit ziet. Omdat je alleen je rijkdom kunt vergroten als 
je weet waaruit die is opgebouwd. Omdat je anderen alleen maar kunt laten delen in je 
rijkdom, als je kunt vertellen hoe je zelf zo rijk bent geworden. 
 
Weet je wel hoe rijk je bent?  
‘Door Jezus Christus bent u in elk opzicht rijk geworden.’  
Wat voor de Korintiërs geldt, zegt ook veel over ons. 
Laten we luisteren. 
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** rijkdom is een gezamenlijke schat 
 
Ik kijk met veel plezier terug op het afgelopen seizoen belijdeniscatechisatie. Van jullie 
hoorde ik, dat jullie ook graag kwamen. Sommigen vonden de groep te groot. Daarom 
hebben we een paar keer gesplitst. De sfeer was goed. Terwijl jullie heel verschillend 
zijn. Heel verschillende mensen: denkers en doeners, scholieren en werkers, jongeren 
met een serieuze inbreng en jongeren die er vaak een grap tussendoor gooien, mensen 
die van Opwekkingsliederen houden en mensen die daar niets mee hebben. We hadden 
van alles. Verscheidenheid is soms lastig. Maar maakt het ook boeiend. Dat is de rijkdom 
van de groep. Rijkdom is in de eerste plaats een gezamenlijke schat. 
 
Paulus bedoelt in de eerste plaats de gezamenlijke rijkdom als hij schrijft over de rijk-
dom van de gemeente in Korinte. Hij noemt vier stukjes rijkdom. 
 
‘U bent rijk in alles wat u zegt’. Rijk in uw spreken. Op de RijksUniversiteit Groningen 
studeren mensen van 120 nationaliteiten. Op straat kun je allerlei talen horen. Korinte 
was vroeger een internationaal geörienteerde handelsstad. Een stad van veel talen. In de 
kerk van Korinte waren ze vooral trots op de extra taal, die in onze Bijbel ‘klanktaal’ 
heet, vroeger ‘tongentaal’. Hoe je dat ook opvat, de Korintiers gebruiken het als een taal 
voor de lofprijzing op God. ‘U bent rijk in uw spreken’, zegt Paulus. 
 
‘U bent rijk in kennis’. Als grieken waren Korintiers zeer geïnteresseerd in filosofie, mys-
tiek en religieuze bewegingen. Ze wisten daar ook heel van. Die denkkracht bleek ook in 
de gemeente. De kennis van Jezus Christus werd uitgewerkt naar allerlei terreinen van 
het leven. Onderzoek, visie en beleid, er werd veel energie in gestoken. Soms was de sa-
menhang zoek. Soms liep de eenvoud van het geloof gevaar. Maar Paulus waardeert de 
rijkdom in christelijke kennis. 
 
‘U bent rijk in verwachting van de wederkomst’. Ze waren in de gemeente veel bezig met 
sterven en opstanding, met begraven en weer verrijzen. Zo sterk was de verwachting 
zelfs, dat Paulus aan het slot van de brief moet oproepen om het gewone dagelijkse werk 
niet te vergeten en de inzet voor het werk van Christus. De gemeente leefde in een ster-
ke verwachting en keek uit naar de opstanding. Rijk in christelijke verwachting. 
 
En tenslotte noemt de apostel: ‘het ontbreekt u aan geen enkele gave van de Geest’. En in 
hoofdstuk 12 geeft hij een brede opsomming van gaven die er in de gemeente zijn: wijs-
heid, geloof, gaven van genezing en van onderwijs, gaven van profetie en van het verle-
nen van bijstand. Ondanks het feit dat die veelheid kennelijk leidt tot groepsvorming en 
concurrentie, toch waardeert Paulus de rijkdom van al die christelijke gaven.  
 
Schatrijk. Dat is in de eerste plaats de gemeente in haar veelkleurigheid. Rijkdom is een 
gezamenlijke schat. Je bent schatrijk als je bij de kerk van Christus hoort. Wees dan ook 
wijs en houd je niet afzijdig. Ondanks wat je in een gemeente kunt meemaken. Blijf delen 
in de rijke verscheidenheid aan mensen en mogelijkheden.  
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** maar in Christus ligt ook je persoonlijke rijkdom 
 
Het is goed om te weten hoe rijk je bent. Die begint in de gezamenlijke rijkdom van de 
gemeente. Maar daar ligt nog iets onder. Want hoe komt iemand erbij om zich in te zet-
ten voor de gemeente? Waar ligt je motivatie? Dat heeft ermee te maken dat een gelovige 
zich persoonlijk geroepen en gered weten in Jezus Christus. Je kent ook je persoonlijke 
rijkdom. Omdat je Gods genade hebt leren kennen in Jezus Christus. Dat is het niveautje 
dieper, dat we moeten bekijken. Ken je je persoonlijke rijkdom, die je in Jezus Christus 
hebt ontvangen?  
 
Paulus heeft het over de genade van God. Hij schrijft dat de Korintiers geen blaam zal 
treffen op de dag van onze Heer. Dat wij geroepen zijn door God om één te zijn met zijn 
Zoon Jezus Christus. En dat onze God een trouwe God is. Als deze woorden hangen sa-
men met verlossingswerk van Jezus Christus. Daar ligt de persoonlijke rijkdom voor ie-
der christen. Vanuit de blijdschap over hun redding zijn mensen gemotiveerd om hun 
gaven en mogelijkheden in te zetten ten dienste van broeders en zusters, tot opbouw 
van de gemeente als het lichaam van Christus. 
 
Je bent schatrijk, als je Jezus Christus kent. Kennen, op de manier die Hij zelf beschrijft: 
Dit is het eeuwige leven, Vader, dat zij u kennen, de enige ware God en hem die u gezon-
den hebt, Jezus Christus. Dit kennen heeft een heel diepe klank. Er klinkt in mee dat je de 
woorden van Christus aanvaardt. Dat je belijdt dat Jezus de Heer en de messias is. Dege-
ne die je verlost uit de macht van de boze, die je zonden vergeeft door zijn offer aan het 
kruis, die Gods beloften vervult en zal waarmaken. Het zo kennen van God is het eeuwi-
ge leven, zegt Jezus. Een klein, sterfelijk en zondig mens mag eeuwig leven met God. Rij-
ker kun je niet worden. 
 
In Christus ligt je persoonlijke rijkdom. We hebben met jullie alle 14 gesproken. Namens 
de kerkenraad. Ieder van jullie heeft in dat gesprek iets gezegd over vergeving van zon-
den. En over Jezus Christus, wat Hij heeft gedaan op Golgotha en wat Hij vandaag doet. 
Jullie hebben allemaal aangegeven dat je jezelf niet kunt redden. En dat je God dankbaar 
bent dat je Jezus Christus hebt leren kennen. Dat klinkt in je openbare geloofsbelijdenis 
mee. Daarom is de openbare geloofsbelijdenis de toegang tot de viering van het Heilig 
Avondmaal, de tafel van de eenheid met Jezus Christus. In Christus gaat het leven voor je 
open. 
 
Het geheim van een christen: Je weet je bevrijd door Jezus Christus. Je leeft in Christus. 
Daar ligt je persoonlijke rijkdom. Dat maakt je blij en motiveert je voor de kerk. 
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** deze rijkdom kun je alleen ontvangen  
 
Een vraag die jullie ongetwijfeld hebben gekregen is: Hoe weet je dat nu zeker? Is je ge-
loof goed genoeg om belijdenis te doen? Kun je zo’n beslissing nemen, die voor heel je 
leven geldt? Wat weet je eigenlijk van de wereld? Moet je je niet drukker maken om heel 
andere zaken? 
 
Dat zijn veel vragen. Ze komen bij elkaar in het antwoord dat je de rijkdom van Jezus 
Christus alleen ontvangen kunt. U bent rijk geworden, schrijft Paulus. God heeft u zijn 
genade geschonken. Het getuigenis van Christus is bij u verankerd. Daar lijkt helemaal 
geen actieve rol in te zitten voor de mensen in Korinte. Alleen maar een passieve. Of, 
beter gezegd, een ontvankelijke houding. Daar past geen enkele trots bij. Het initiatief 
ligt bij de Heer. In hfd.4 schrijft Paulus dat heel expliciet: ‘Wie denkt je dat je bent? Bezit 
je ook maar iets dat je niet geschonken is? Alles is je geschonken; dus waarom schep je 
dan op alsof je het zelf verworven hebt?’ 
 
Je geloof belijden, dat klinkt wel heel actief. Tot je beseft dat het uiteindelijk ook is te 
benoemen als: je doop be-amen. Of: Christus’ offer aanvaarden. In zulke formuleringen 
klinkt door dat een ander begonnen is. En dat jij niets meer doet dan het ontvangen. Hoe 
heerlijk nuchter is dat. Gereformeerd nuchter. Je kunt je rijkdom niet verdienen. Dat 
heeft een ander voor je gedaan. Het ligt als erfenis voor je klaar. Je hoeft het slechts te 
aanvaarden en te ontvangen. 
 
Openbare geloofsbelijdenis: hoe weet je dat nu zeker? Nou, ik weet niet zoveel zeker, en 
dat belijd ik juist. Maar ik wil juist mijn leven in het licht van Christus zetten, die alles 
wel goed weet.  
Is je geloof wel goed genoeg? Geen idee, maar het offer van Christus is wel sterk genoeg. 
Waar moet ik anders zekerheid vinden? Liever niet in mijn eigen redeneringen of in mijn 
religieuze ervaringen. 
Kun je zo’n beslissing nemen voor heel je leven? Tja, kun je zo’n beslissing uitstellen dan 
tot je misschien niet meer leeft? 
Wat weet je eigenlijk van de wereld?  Nou, maar een heel klein beetje. Maar dat is genoeg 
om te beseffen dat deze wereld het niet van mensen moet hebben. 
 
Schatrijk ben je geworden. Je kunt de rijkdom in Jezus Christus alleen maar ontvangen. 
En eerlijk is eerlijk, ook dat is een strijd. Om niet zelf je geluk te organiseren. Om echt te 
beseffen dat ook jij zonder Christus dood bent. Het is een blijvende strijd om steeds weer 
tot de eenvoud van het geloof terug te keren: de aanvaarding van Jezus Christus als Heer 
en messias.  
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** maar dan vormt het ook de start van je christen-leven 
 
‘Door Jezus Christus bent u in elk opzicht rijk geworden’, schrijft Paulus. Weet je wel hoe 
rijk je bent als christen? Verschillende zinsdelen heb ik even onder het vergrootglas ge-
legd. Vanuit het feest van vandaag. Rijkdom blijkt in de eerste plaats in de gemeenschap. 
De verscheidenheid aan gaven en mogelijkheden met elkaar. Rijkdom wordt gedragen 
door besef van wat je persoonlijk in Jezus Christus hebt ervaren. Zulke rijkdom kun je 
alleen in geloof ontvangen. En die rijkdom vormt de start van je christen-leven. 
 
De waardering waarmee Paulus deze brief begint is best heel bijzonder. In deze brief 
blijkt dat de kerk in Korinte grote problemen had. Paulus zegt daar pittige dingen over. 
Hij is het lang niet eens met de groepsvorming in de gemeente, bepaalde opvattingen op 
het gebied van seksualiteit en relaties, de manier waarop de kerkdiensten zijn ingericht 
en waarop de gemeente het avondmaal viert.  
 
En toch begint hij met danken. De brief is geen jammerklacht. Maar spreekt aan op het 
niveau: heiligen, lof en dank aan God! Indrukwekkend hartelijk. Daarin ligt een les. Om te 
erkennen wat God geeft. Om blij te zijn met het goede. En zo verbinding te maken met 
elkaar. Om voor elkaar te leren danken en bidden. Als je nadenkt over de kerk, waar je 
lid van bent, dan begint het met dankbaarheid. En niet met kritiek. Als je praat over 
broeders en zusters, dan begin je bij de verbondenheid. En niet bij de frustratie. 
 
Paulus begint de brief met danken. ‘Door Jezus Christus bent u in elk opzicht rijk gewor-
den’. Er volgt nog meer. Ook minder goede en verkeerde zaken. Soms in een confronte-
rende toonsoort. Maar steeds onder het voorteken van de dankbaarheid. Vanuit de ont-
vangen rijkdom. Vanuit de dank en waardering komt er ook ruimte om verder te kijken, 
verder te groeien. Die groei moet er ook komen. In christelijk leven, in wijsheid, in ver-
bondenheid. Zodat de rijkdom in Christus tot zijn recht komt.   
 
Jullie zijn rijk. Persoonlijk door wat je in Jezus Christus hebt gekregen. En ook omdat je 
deel uitmaakt van een rijke gemeenschap, de kerk. Geniet ervan. Gebruik je rijkdom. 
Wees er blij mee. En deel ervan. Want dat is het bijzondere van de rijkom in Christus. 
Het is de enige rijkdom die groeit als je ervan deelt. Je komt waarschijnlijk niet in de 
Quote-500. Maar wel in het boek van de 144.000. De rijkste mensen van de aarde. 
 
Amen 


