
P I N K S T E R G E M E E N T E  F I L A D E L F I A  
2 0  M A A R T  2 0 1 1  

De ideale kerk?! 



Lezen: 

levend geloof 

!  1 Kor. 11: 17-19 
!  1 Kor. 3: 9-17 



De stad 

levend geloof 

•  New York, Los Angelos en Las Vegas tegelijk 
•  Stad lag tussen twee havens in: Lechaion in 

het Westen, Kenchraeen in het Oosten. 
Tussen deze twee havens lag een sleepbaan 
voor kleine schepen. 

•  600.000 inwoners, grootste stad van Achaje 
•  De stad had geen beste reputatie: “op z’n 

Korintisch leven” = afgodendienst, sex en 
drank! 1000 priesteressen zorgden hiervoor in 
dienst van Afrodite Pandemos (Romeinen: 
Venus). Daarnaast veel homoseksuele en 
pedofiele praktijken. 



levend geloof 

Acrocorinth,	  daarboven	  stond	  de	  	  Tempel	  van	  
Aphrodite	  Pandemos.	  	  



levend geloof 

Tempel	  van	  Apollo	  



Niet echt opbouwend… 

levend geloof 

!  11: 17 Maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet, omdat 
u, wanneer u samenkomt, er niet beter, maar 
slechter van wordt. 

!  18  Want ten eerste hoor ik dat er als u samenkomt in 
de gemeente verdeeldheid onder u is, en ten dele 
geloof ik dat. 

!  19  Want er moeten ook afwijkingen in de leer onder 
u zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn, in uw 
midden openbaar komen. 



Gemeente = tempel 

levend geloof 

!  16 ¶  Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de 
Geest van God in u woont? 17  Als iemand de tempel 
van God te gronde richt, zal God hem te gronde 
richten, want de tempel van God is heilig, en deze 
tempel bent u. 

!  2 Kor. 6: 16b Want u bent de tempel van de levende 
God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden 
wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God 
zijn en zij zullen Mijn volk zijn. 



Het kan ook anders: 

levend geloof 

!  1 Kor. 14:24  Maar als allen zouden profeteren, en er 
kwam een ongelovige of niet-ingewijde binnen, dan zou 
die door allen overtuigd en door allen beoordeeld 
worden. 

!  25  En zo worden de verborgen dingen van zijn hart 
openbaar, en zo zal hij zich met het gezicht ter aarde 
werpen en God aanbidden, en verkondigen dat God 
werkelijk in uw midden is. 

!  26 ¶  Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u 
samenkomt, heeft iedereen wel een psalm, of hij heeft 
een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft 
een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles 
gebeuren tot opbouw. 


