
Leven in het koninkrijk deel 4 …(1 Korinthiërs 7)      Happy &Single/ Niet alleen maar Single   
Doel 

1. Leren wat het is om single te zijn, 
zodat we elkaar beter begrijpen en meer 
voor elkaar kunnen betekenen.  
2. Wat zegt de bijbel over single zijn?  

Single bel 

CBS: 2, 4 miljoen singles in Nederland, 
snelst groeiende groep. Vier groepen: 
nooit getrouwd, gescheiden, weduwe/ 
weduwnaar, alleen staande ouders. 
Allemaal met hun eigen verhaal, met hun 
eigen leegte en gemis. Wat zeiden ze zelf: 
Ik mis een maatje, iemand waarvoor ik 
nummer één ben. Ik kan mijn liefde niet 
kwijt. Eenzaamheid. Je moet alles alleen 
doen. Je bent dubbel druk. Ik heb echte 
en hele dag nodig om alles te verwerken 
en werk dus maar 3,5 dag. Je hebt juist 
minder tijd voor toewijding aan Jezus. 
Feestdagen, bruiloften, partijen, als het 
mooi weer is in de zomer, dan baal ik 
vaak. Alleen op een terras zitten en een 
heel tafeltje bezet houden. Ik voel me 
onzeker, je kunt single zijn niet afsluiten. 
Ik word vaak niet gezien en voel me soms 
buiten gesprekken staan. Ik snap niet dat 
jij geen vriendin hebt je bent zo aardig… 
ja wrijf het er nog maar een keer in. Je 
hoort er soms net niet bij. Alleen je 
grenzen bepalen is moeilijk. Wie helpt mij 
als ik scheef groei? Ik voel me opgesloten 
in mijn wereldje. Hoe kom ik daaruit. Ik 
merk dat ik mij terug trek. Hoe moet ik 
omgaan met mijn diepe verlangens? Ik heb 
ook vragen bij God… Waarom geeft hij mij 
zoveel niet? Er is te weinig aandacht voor 
singles in de kerk (80% van de 
geïnterviewden gaf dat aan)..  

De historische achtergrond 

1. Paulus reageert op een adviesvraag. Er 
leven in de gemeente allerlei vragen over 
getrouwd en ongetrouwd zijn en over 
seks? Gaaf dat die vragen gesteld en 
beantwoord worden. 2. Twee belangrijk 
stromingen: A. Leef je seksuele behoeften 
uit. Jouw behoefte is het enige criterium 
B. Alles wat lichamelijk is, is 
minderwaardig en verachtelijk. Onthoud 
je zoveel mogelijk van het huwelijk en van 
seks.  

Advies of bevel (12, 25, 40) 

Ik (niet de Heer) geef het volgende 
voorschrift; Ik heb geen voorschrift van de 
Heer, dus geef ik mijn eigen mening (wel 
betrouwbaar). Dat is mijn mening, en ik 
meen dat ook ik de Geest bezit. Elkaar 
adviezen geven is heel bijbels. In de bijbel 
wordt dus een onderscheid gemaakt 
tussen adviezen en geboden. Verademing 
dat Paulus hier niet komt met allemaal 
regels en zo hoort het te zijn. Hij biedt 
heel veel ruimte. Wij hebben de neiging 
om alles in de bijbel even zwaar te 
maken. Maar als alles even zwaar is, is 
niets meer belangrijk. Hij zoekt naar een 
benadering van deze vragen vanuit het 
grote perspectief van het koninkrijk. 
Nodig in deze wereld waarin alles 
verdeeld is in vakjes en hokjes. Het 
koninkrijk verbindt onze levensverhalen 
aan elkaar.   

Charisma 

Dat Paulus alleen is ziet hij niet als een 
probleem. Paulus noemt het een 

genadegave, een charisma, een speciaal 
geschenk van God aan de gemeente. Het 
verrijkt zijn leven en het is een positieve 
kracht in zijn leven.  

De slaaf (20-24) 

1. Laat ieder in de positie blijven die de 
Heer heeft gegeven (toen God hem riep). 
Leren leven vanuit de werkelijkheid ipv 
vanuit idealen. Acceptatie van je situatie 
is voorwaarde voor verder bouwen. 
Tevredenheid is een belangrijke 
grondhouding. 2. In een wereld waar 
slaven gebruiksvoorwerpen waren komt 
het dynamiet van het evangelie. Er is geen 
onderscheid tussen een slaaf en een vrije. 
Toch zegt Paulus niet: weg met de 
slavernij. Wanneer je als slaaf geroepen 
bent moet je dat niets kunnen schelen. 
Want een slaaf die Jezus kent is vrij, 
gekocht en betaald (let op de slaventaal). 
Jouw omstandigheden/ maatschappelijke 
structuren hebben niet meer het laatste 
woord, ze zijn niet meer het 
belangrijkste. Er is een nieuwe waarheid 
in je leven gekomen.  

 

Toewijding (29-31) 

De centrale vraag is hier: Hoe zit het met 
je toewijding aan Christus? Wat trekt je 
aandacht af van Jezus (je man?). Ben jij 
hem toegewijd met je lichaam en geest 
(34-35)? Je leven vindt niet zijn vervulling 
in het huwelijk maar in Christus. 2. De 
beslissende vraag is niet ben je getrouwd 
maar leef jij voor Christus…  Het huwelijk 
behoort tot de dingen die voorbijgaan… In 
die zin lopen singles dus voorop. Weer de 
omgekeerde wereld van het koninkrijk. 

3. Waarom is dat de belangrijkste vraag? 
Hoe gaan wij ons meer toewijden aan 
Christus? Besef dat je leeft in de eindtijd 
en in een tussentijd vol gebrokenheid. Het 
volmaakte komt nog. Het juiste 
perspectief… 

 

De parel 

1. Als Jezus niet het belangrijkste is in de 
kerk… 2. Met Jezus leven in je leegte en 
gemis. Is Hij echt het antwoord op al onze 
vragen? 3. Als wij ons allemaal toewijden 
aan Christus (levenslang vrijgezel) kunnen 
wij Christus voor elkaar zijn. Dan leer je 
liefde te geven en liefde te ontvangen. Je 
kunt met Jezus geen koffiedrinken maar 
hij leert je wel koffiedrinken. 4. Is het 
koninkrijk de parel waar je alles voor over 
hebt?    

Welkom tekst 
Prediker 4. 

 

Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen 
zijn, want–dat is zeker–samen zwoegen 
loont. Wanneer twee vrienden samen zijn 
en een van beiden valt, helpt de ander 
hem weer overeind, maar wie alleen is en 
ten val komt is beklagenswaardig, want hij 
heeft niemand die hem op de been helpt. 
Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je 
warmte aan elkaar, maar hoe krijgt 
iemand die alleen slaapt het ooit warm?  
En iemand die alleen is kan zich niet 
verdedigen wanneer hij aangevallen 
wordt, maar met zijn tweeën houd je 
stand. Een koord dat uit drie strengen is 
gevlochten, is niet snel stuk te trekken. 
 
Het is niet goed dat de mens alleen is.  
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