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Geen hindernissen

Christendom
• 2016: een van de grote wereldreligies, 

2.4 miljard mensen, 
ca. 32% van de 
wereldbevolking

• Startte als een Joodse sekte

• De leden hadden geen
internationale plannen..

• De stichter wel…

• “maak alle volken tot mij leerlingen ..” (Mat. 28)

• "Ontvang de Heilige Geest en je zult van mij getuigen in Jeruzalem, 
in heel Judea en 
Samaria, tot aan de 
uiteinden van de 
aarde" (Acts 1)

• Handelingen: verspreiding
van het evangelie van
Jerusalem tot aan de uiteinden
van de aarde …

Omdat God ingreep

• Echter… een weg met hindernissen…

• Heidenen worden christen… dus Jood…

• Wat inhoudt: Besnijdenis + houden aan de wet (Torah)

• Heiden = iedereen niet-Jood – de meesten van ons

• De hele kerk komt bij elkaar in 
Jeruzalem: “hoe lossen we dit op…”

Een conflict in de Kerk
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Belangrijke punten
• God gaf hen Zijn Geest – toen ze

nog onbesneden waren

• God maakt geen onderscheid
tussen hen en ons

• Wij worden net als hen gered door 
de genade van Jezus Christus

• Jacobus:
"Daarom ben ik van oordeel dat we de heidenen die zich 
tot God bekeren, geen onnodige last moeten opleggen" 

Koninkrijk

Zij Wij

Missionaire uitdaging (probleem?) Paulus in Korinte
• Korinte: Griekse stad, veel 

tempels

• Tempels: slagerij & restaurants 
– belangrijke sociale ontmoetingsplaats
– maaltijden ter ere van afgoden/valse goden
– afslaan van een uitnodiging is ‘not done’

• Hoe kan een christen een getuige zijn wanneer hij niet in 
de tempel kon gaan eten?

• Kan een christen in de tempel gaan eten zonder ontrouw 
te zijn aan God?
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Paulus’ antwoord
• Afgoden zijn niets, er is maar

een ware God

• God heeft alles gemaakt, we kunnen alles eten

• MAAR … sommige ‘zwakkere’ christenen
– Weten dit niet
– Denken dat je afgoderij bedrijft als je in een tempel eet
– En daarmee is het voor hen een struikelblok

• Als dat zo is – eet dan niet

• Gebruik je vrijheid niet om een broeder ten val te
brengen

Missionair dilemma!!!
• De zwakkere broeder – is dat een nieuw christen?

Soms wel

• De ervaring leert: 
ook vaak een oudere wettisch christen 

• Er zijn geen veranderingen mogelijk
want er wordt aanstoot aan genomen…
… manipulatief …?

• Hoe lost Paulus dit op?

Missionaire spagaat
U zegt: ‘Alles is toegestaan.’ Zeker, maar niet alles is goed. Alles is 
toegestaan, maar niet alles is opbouwend. Wees niet op uzelf gericht, 
maar op de ander." Als jullie eten of drinken of andere dingen doen, 
doe dat dan steeds tot eer van God.

1 Korintiers 10:23,24 (NBV)

Gedraag je zo dat de Joden en de ongelovigen respect kunnen hebben 
voor ons geloof. En breng het geloof van andere christenen nooit in 
gevaar.

Zo leef ik ook. Ik houd altijd rekening met andere mensen. Ik denk nooit 
aan wat goed is voor mezelf, maar altijd aan wat goed is voor anderen.

Want ik wil dat er zo veel mogelijk mensen gered worden.“

1 Korintiers 10:31-33 (BGT)

Komende week… (en straks bij de koffie)

• Welke ‘hindernissen’ werpen wij op 
(bewust of onbewust) voor de mensen 
om ons heen om Christus te leren 
kennen?

• Waar zitten onze kerkelijke/christelijke 
cultuur en gewoontes het Evangelie van 
Jezus Christus in de weg?

• Wat ben je bang te verliezen en 
daarmee misschien God te kort te doen? 
En is dat dan ook werkelijk zo?


