
Christus, en Hom as gekruisigde 

1 Korintiërs 2:1-13  

 

 

I 

Vandag is dit die tweede Sondag van Epifanie. Gedurende Epifanie dink die kerk 
wêreldwyd oor die onthulling dat Jesus Christus regtig die Messias is, die een wat God 
gestuur het om ons te kom verlos. Epifanie volg op Kersfees en fokus op die vraag: hoe 
het hierdie geheim dat die baba in die krip van Bethlehem inderdaad God self is wat 
mens kom word het, bekend geraak? Hoe het hierdie groot waarheid aan die lig 
gekom? Op grond waarvan behoort ons dit te glo?  

Hieroor gaan dit ook in ons teksgedeelte. Hoekom behoort die mense van Korinte vir 
Paulus te glo as hy verkondig dat Jesus die Seun van God is, ons Verlosser? Want hulle 
was maar baie skepties oor Paulus se boodskap; daar was immers ook ander 
boodskappers met teenoorgestelde boodskappe ... en hulle het ook aanspraak daarop 
gemaak dat hulle boodskappe waar is.     

II 

Wie was hierdie ander boodskappers? In daardie tyd was daar wysheidsleraars – hulle 
is Sofiste genoem – wat van dorp tot dorp rondgetrek en ‘n hele gevolg opgebou het. 
Hierdie Sofiste was die “pop-sterre” van daardie tyd, celebrities, met groot fan clubs. 
Hulle invloed en mag was groot ... en natuurlik het hulle sakke vol geld uit hul 
bekendheid gemaak. 

Van die Sofiste weet ons veral drie dinge:  

(1) By hulle was daar nie ‘n gebrek aan selfvertroue nie, inteendeel! Hulle was 
goed daarmee om hulleself te bemark, hulle brand te vestig en uit te bou. 
Hulle het van die kollig gehou, publisiteit nagejaag, graag hulle eie beuel 
geblaas.  



(2) Die Sofiste kon ook ‘n goeie vertoning opsit. Hulle was goeie orators wat met 
hul welsprekendheid en groot omhaal van woorde mense van hulle eie 
wysheid oortuig het. Met ander woorde, hulle het die media van hulle tyd 
uitstekend benut. Jy sou kon sê: derduisende het hulle op facebook en 
twitter gevolg, aan hulle lippe gehang.  

(3) En dan het hulle boodskap ook ‘n lekker inhoud gehad. Hulle het mense 
gehelp om in hulleself te glo, om deur  hulle eie krag en vermoë sukses in die 
lewe te behaal. Die Sofiste was motiveringsprekers wat aan mense die 
geheime resep van die lewe, die “sewe punte” van geluk en sukses 
verkwansel het. Daarom het hulle skares getrek, want dit was die soort 
wysheid wat toe gewild was.   

III 

Teen dié wysheidsleraars het arme Paulus maar sleg afgesteek.  

(1) Hy het nie juis selfvertroue gehad nie, trouens, hy het in vrees en bewing sy 
boodskap gebring, al te bewus van sy eie swakheid. Wat hierdie swakheid, 
of doring in sy vlees was, weet ons nie: dalk ‘n spraakgebrek, dalk ‘n siekte, 
of dalk was Paulus gewoon ‘n lelike kaalkop man, maar ons weet dit het 
nogal aan sy selfvertroue gevreet. Paulus het alles behalwe in sy eie krag 
gepreek.  

(2) Paulus het ook nie so staat gemaak op welsprekendheid en ‘n stortvloed 
woorde nie. Hy het mense nie probeer oortuig met allerlei slim argumente 
nie. Nie dat Paulus nie die intellektuele vermoë gehad het of ‘n groot orator 
kon wees nie! Maar dit was juis nie ‘n metode wat hy wou gebruik nie. Dit 
het vir hom juis nie oor slim menslike argumente gegaan nie.  

(3) En die inhoud van Paulus se boodskap was ook net mooi die teenoorgestelde 
as dié van die Sofiste. Nie in jou eie krag nie, nie sukses en mag nie, maar 
“Jesus Christus, en Hom as gekruisigde” – dit was die kern van sy boodskap. 
‘n Boodskap van selfprysgawe, ‘n boodskap van weerlose liefde, ‘n boodskap 
van God aan die kruis ter wille van ons, sondaarmense – dit was radikaal 
anders as die soort wysheid waarna mense gesoek het. Trouens, die Jode en 
Grieke van Korinte het dit as dwaasheid, as pure gekheid afgemaak: God se 
Seun wat Homself, sy mag en goddelike status prysgee en ‘n skandelike dood 
aan die kruis sterf ... net omdat Hy ons so liefhet! Maar presies dit was die 
kern van Paulus se boodskap.  

IV 

As Paulus dan so sleg afsteek teen die wysheidsleraars van sy tyd, is die vraag nou: op 
grond waarvan moes die Korintiërs sy boodskap glo en nie dié van die Sofiste nie? 
Paulus skryf: julle kan maar my boodskap glo, juis omdat dit nie gebou word op 
menslike argumente nie; juis omdat ek dit nie in eie krag bring nie; juis omdat dit so 
teen alle logika ingegaan. Want dis nie deur mense uitgedink nie, dis ‘n geheim wat 
God self openbaar het. Hierdie geheimenis word deur die Heilige Gees aan ons 
bekendgemaak, geopenbaar – die Gees self skryf dit in ons harte. Net die Gees kan ons 
van die waarheid daarvan oortuig. Nie deur die oortuigingskrag van ‘n welsprekende 
Paulus nie, maar deur die krag van die Gees.   

Dis die boodskap van Epifanie: deur sy geopenbaarde Woord, en deur die werk van die 
Heilige Gees, oortuig God self ons van die evangelie, die verlossingsboodskap in 
Christus. God self maak die geheim aan ons bekend; deur sy Gees open God ons 
geloofsoë  daarvoor. Om te kan glo is dus genade, dis nie iets wat ons uit eie krag kan 



regkry nie. Ons ontvang die geloof, dit gebeur met ons. Daarom is ons geloof ook nie 
iets om oor te roem nie.  

V 

Wat sê hierdie gedeelte vir moderne mense, ons wat leef in ‘n tyd waarin soveel 
populêre profete die triek van selfbemarking ken, die kuns om handel te dryf met 
allerlei valshede wat hulle as die waarheid aanbied? Wat sê hierdie gedeelte vir ons 
wat so gepeper word met die boodskap van die onbeperkte menslike vermoë en krag, 
met advertensies wat so sukses en voorspoed belowe?  

Ek noem drie dinge:   

(1) Ja, dit waarsku ook vir ons: pasop vir die sogenaamde wysheid van ons tyd, 
die meegesleur-word deur die populêre mening. Moenie verblind word deur 
die moderne tegnieke wat mense gebruik om ons mee om die bos te lei nie. 
As Paulus teen die Sofiste en hulle boodskap waarsku, het hy dit nie teen 
wysheid en kennis as sodanig nie. Hy vra juis nie van ons om op te hou dink 
nie. Gebruik julle verstand om deur hierdie mense en hulle manier van doen 
te kan sien. Loop oop oë deur die lewe.  

(2) Die tweede les: wysheid is ten diepste nie iets wat ons in onsself het nie. Dis 
iets wat God aan ons skenk, deur sy verkondigde Woord en die sakramente 
in die gemeente, deur die werk van die Gees. God maak aan ons die diepste 
geheimenis van sy verlossingsplan bekend. Daarom, al het ons ook hoeveel 
kennis en intellektuele vermoëns, as ons nog nie die geheim van God se 
verlossing in Christus ontdek en kinderlik glo nie, is ons die eintlike dwase. 
Maar as ons dit in die geloof aanvaar, juis dan is ons wys, dan kan ons ons 
godgegewe talente gebruik en ontwikkel, wysheid soek en vind en God en 
mekaar daarmee dien.   

(3) In die hart van die wysheid waarvan Paulus praat, sit nederigheid, die 
vermoë tot selfprysgawe, die vasgryp aan die genade alleen – want presies 
dit is die misterie van God se wysheid: dat Hy deur sy Seun in ons ellende in 
gedaal het, en een met ons mense kom word het. Alleen in dié wysheid vind 
ons egte wysheid.         


