Schriftlezing: 1 Kor. 9:14-27, Tekst: 1 Kor. 9:24-27
Thema: ‘Sprint dan zo…’
Zingen: Ps. 84:1,3 en 4, Ps. 143:10, Ps. 119:5, 17
en 18, Ps. 89:7 en 8, Ps. 17:3 en 7.
Hoofdpunten van de preek
In Korinthe werd 1/2jr de Isthmische spelen
georganiseerd. Paulus gebruikt de spelen om uit te
leggen hoe een christen leeft:
Doelgericht, 9:24 ‘Sprint dan zo…’
De deelnemers aan de wedstrijd hebben maar één
doel voor ogen: winnen! Alles wat ze doen én laten
wordt door dit doel bepaald.
Zó heeft een christen te leven: doelgericht. Het
complete christelijke leven wordt bepaald door Gods
koninkrijk, naam en wil.
Wat dan als we het doel uit het oog verliezen? In
Korinthe uit zich dat in verdeeldheid, (seksuele)
uitspattingen en geloofsmisvattingen.
Oorzaak? We laten ons door kleine of grote lusten of
lasten in beslag nemen, zodat we niet meer ‘gaan’
voor het Koninkrijk van God.
Wat dan? Terugtrekken uit de wereld? Nee! In het
volle leven doelgericht leven. Daar gaat veel van uit!
Zelfbeheersing in alles, 9:25a/27
Kijk een wedstrijdrenner in de ogen: hij ziet je niet,
noch de omgeving. Alleen de finish. Geen afleiding,
een atleet moet zichzelf totaal in de hand hebben.
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Zelfbeheersing. Je zelf in de hand hebben wanneer
je sprint op de renbaan van het leven, terwijl er veel
is wat ons trekt en afleidt: ‘namaakgoden: geld, seks,
macht enz.’ (Tim Keller).
Zelf-beheersing. Moet ik dat redden? Nee, ook
zelfbeheersing is een vrucht van de Geest. Wie van
Christus zijn hebben het vlees gekruisigd…
Gemakkelijk? Paulus zegt in 9:27: ik oefen mijn
lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar. Hij
laat hier de moeite zien die het óók hem kost.
Om de lauwerkrans te ontvangen, 9:26
Een atleet verheugt zich in het overwinningsteken
(een vergankelijke lauwerkrans), zou een christen
zich dan niet verheugen in de eeuwige zaligheid?
Zo mogen we sprinten, onszelf beheersen, om niet
te falen (9:27b): met oog op de ‘onvergankelijke
lauwerkrans’. Wat is dat?
 De krans van de rechtvaardigheid (2 Tim. 4:7,8).
God kroont u met het ereteken van zijn
gerechtigheid. Volmaakt naar Gods wil en wet.
 De krans vh leven (Opb.2:10). God kroont u met
het leven: eeuwig leven, van/voor/door God.
 De krans van de heerlijkheid (1P.5:4). God
kroont u met Zijn hemelse en eeuwige glans en
glorie!
 Teveel eer? Leg dan straks uw krans aan de
voeten van het Lam, eens met doornen, nu met
goud gekroond! Dé reden om zo te sprinten…

