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!  1	  Korinthe	  14	  





!  Belangrijke	  havenstad,	  700.000	  inwoners	  (2/3	  
slaaf)	  

!  Heel	  veel	  heiligdommen/tempels	  
!  Bekendste:	  tempel	  van	  Afrodite	  op	  
acrocorinthus,	  vereerders	  van	  haar	  mochten	  
gratis	  (!)	  gebruik	  maken	  van	  1000	  hiërodulen	  
(gewijde	  prostituees)	  

!  Bloeiende	  en	  groeiende	  stad	  door	  handel,	  
amusement,	  verdorvenheid	  en	  corruptie.	  



!  Jaag	  de	  liefde	  na	  en	  streef	  naar	  de	  geestelijke	  
gaven,	  en	  vooral	  daarnaar	  dat	  u	  mag	  
profeteren.	  

!  	  jagen	  na	  de	  liefde?	  

!  Streven	  naar	  de	  geestelijke	  gaven?	  



!  en	  vooral	  daarnaar	  dat	  u	  mag	  profeteren.	  
!  2	  	  Wie	  namelijk	  in	  een	  andere	  taal	  spreekt,	  
spreekt	  niet	  tot	  mensen,	  maar	  tot	  God,	  want	  
niemand	  begrijpt	  het,	  maar	  in	  zijn	  geest	  
spreekt	  hij	  geheimenissen.	  

!  3	  	  Wie	  echter	  profeteert,	  spreekt	  tot	  mensen	  
woorden	  van	  opbouw	  en	  vermaning	  en	  
troost.	  



!  Pinksterdag:	  talen	  waren	  bij	  mensen	  bekende	  
talen,	  een	  ieder	  verstond	  wat	  de	  discipelen	  
zeiden	  
!  Hand.	  2:8	  	  En	  hoe	  kunnen	  wij	  hen	  dan	  horen,	  
eenieder	  in	  onze	  eigen	  taal,	  waarin	  wij	  geboren	  zijn?	  

!  In	  Korinthe	  horen	  we	  iets	  ‘nieuws’:	  
!  2	  	  Wie	  namelijk	  in	  een	  andere	  taal	  spreekt,	  spreekt	  
niet	  tot	  mensen,	  maar	  tot	  God,	  want	  niemand	  
begrijpt	  het,…	  



!  2	  spreekt	  niet	  tot	  mensen,	  maar	  tot	  God	  
!  2	  maar	  in	  zijn	  geest	  spreekt	  hij	  geheimenissen.	  
!  4	  	  Wie	  in	  een	  andere	  taal	  spreekt,	  bouwt	  zichzelf	  
op,	  

!  15	  ¶	  	  Hoe	  is	  het	  dan?	  Ik	  zal	  met	  mijn	  geest	  bidden,	  
maar	  ik	  zal	  ook	  met	  mijn	  verstand	  bidden.	  Ik	  zal	  
met	  mijn	  geest	  lofzingen,	  maar	  ik	  zal	  ook	  met	  mijn	  
verstand	  lofzingen.	  

!  16	  	  Want	  anders,	  als	  u	  dankzegt	  met	  uw	  geest,	  
hoe	  zal	  hij	  die	  de	  plaats	  inneemt	  van	  de	  niet-‐
ingewijde,	  amen	  zeggen	  op	  uw	  dankzegging,	  
wanneer	  hij	  niet	  weet	  wat	  u	  zegt?	  



!  4	  	  Wie	  in	  een	  andere	  taal	  spreekt,	  bouwt	  
zichzelf	  op,	  maar	  wie	  profeteert,	  bouwt	  de	  
gemeente	  op.	  

!  5	  	  En	  ik	  zou	  wel	  willen	  dat	  u	  allen	  in	  andere	  
talen	  spreekt,	  maar	  vooral	  dat	  u	  profeteert.	  
Immers,	  wie	  profeteert,	  is	  meer	  dan	  wie	  in	  
andere	  talen	  spreekt,	  tenzij	  hij	  het	  uitlegt,	  
opdat	  de	  gemeente	  erdoor	  opgebouwd	  
wordt.	  



!  13	  	  Daarom,	  laat	  hij	  die	  in	  een	  andere	  taal	  
spreekt,	  bidden	  dat	  hij	  het	  mag	  uitleggen.	  

!  14	  	  Want	  als	  ik	  in	  een	  andere	  taal	  bid,	  bidt	  
mijn	  geest,	  maar	  mijn	  verstand	  blijft	  zonder	  
vrucht.	  

!  12	  	  Zo	  ook	  u,	  als	  u	  naar	  geestelijke	  gaven	  
streeft,	  zoek	  er	  dan	  naar	  om	  overvloedig	  te	  
zijn	  in	  gaven	  tot	  opbouw	  van	  de	  gemeente.	  



!  27	  	  En	  als	  iemand	  in	  een	  andere	  taal	  spreekt,	  
laat	  het	  dan	  door	  twee	  of	  hoogstens	  drie	  
mensen	  gedaan	  worden,	  ieder	  op	  zijn	  beurt,	  
en	  laat	  één	  het	  uitleggen.	  

!  28	  	  Maar	  als	  er	  geen	  uitlegger	  is,	  laat	  hij	  dan	  
in	  de	  gemeente	  zwijgen,	  maar	  laat	  hij	  tot	  
zichzelf	  spreken	  en	  tot	  God.	  



!  39	  	  Daarom,	  broeders,	  streef	  ernaar	  om	  te	  
profeteren,	  en	  verhinder	  het	  spreken	  in	  
andere	  talen	  niet.	  

!  1	  ¶	  Jaag	  de	  liefde	  na	  en	  streef	  naar	  de	  
geestelijke	  gaven,	  en	  vooral	  daarnaar	  dat	  u	  
mag	  profeteren.	  


