Schriftlezing: 1 Kor. 10:1-13. Kerntekst: 1 Kor. 10:6
Thema: Allemaal vertrokken, weinigen aangekomen.
Zingen: Ps. 95:1 en 4, Ps. 106:4, Ps. 81:8,9, 13 en
14, Ps. 37:2,3 en 19, Ps. 105:24
Hoofdpunten van de preek
Paulus wil dat het de gemeente niet zo vergaat als
met Israël. De geschiedenis van het volk Israël is
ons gegeven tot (waarschuwend) voorbeeld.
Allen – velen [10:1-5]
Elke Israëliet – klein/ groot, m/v – werd door God uit
Egypte geleid en in de woestijn onderhouden.
Iedereen at en dronk van wat God ze gaf.
Paulus ziet daarin een geestelijke boodschap voor
de gemeente van Korinthe: Elke Israëliet dronk van
de geestelijke steenrots, Christus.
Op dezelfde manier ontvangt elk gemeentelid de
geestelijke zegeningen van God voor de gemeente:
Doop (10:1,2), Avondmaal (10:3) en in het algemeen
Gods zegen en zorg (10:4).
Niet elke Israëliet kwam aan in het beloofde land.
Paulus waarschuwt: God heeft géén welgevallen in
een leven zoals het merendeel van Israël… daarom
zijn ze in de woestijn omgekomen. Aangrijpend!
Wat wil Paulus de gemeente zeggen? Hij keert zich
tegen ongelovige vanzelfsprekendheid. Namelijk dat
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de gemeente niet meer doelgericht leeft en
onderweg verzandt in zonde en afval. Paulus wil niet
dat het de gemeente vergaat zoals met Israël.
Vier voorbeelden [10:6-11]
Kijk naar Israël: wat zij hebben meegemaakt
waarschuwt ons, in 1 zin: verlang niet naar kwaad!
 Het gouden kalf (Ex. 32). Buigen voor een
(denk)beeld van God waarin Hij zich niet
herkent/ de behoefte aan een maakbare God.
 Het plan van Bileam (Num. 25): Vallen voor de
verleidingen van het leven.
 De koperen slang (Num. 21). Ontevredenheid
met Gods zorg onderweg.
 De opstand van Korach c.s (Num. 16). Opstand
tegen het gezag van God onderweg.
Het gevolg? Velen zijn in de woestijn neergeslagen
en vernield. Gods antwoord op de levenswandel van
het merendeel van Israël. Ons tot voorbeeld!
God is getrouw [10:12-13]
Paulus waarschuwt tegen ongelovige
vanzelfsprekendheid. Wie meent te staan…
Net zoals met Israël leidt de Heere ons door de
‘woestijn van het leven’ om ons te beproeven of wij
in het geloof leven. Het geloof moet het hebben van
Gods trouw, van begin tot eind.

