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Over immoraliteit
1 Cor. 5:1-5

AANSPORING TOT DISCIPLINE. Men hoort ganselijk, dat er hoererij onder u is, en zodanige

hoererij, die ook onder de heidenen niet genoemd wordt, alzo dat er een zijns vaders huisvrouw
heeft. En zijt gij nog opgeblazen, en hebt niet veel meer leed gedragen, opdat hij uit het midden
van u weggedaan worde, die deze daad begaan heeft? Doch ik, als wel met het lichaam
afwezend, maar tegenwoordig zijnde met den geest, heb alrede, alsof ik tegenwoordig ware,
dengene, die dat alzo bedreven heeft, besloten, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus,
als gijlieden en mijn geest samen vergaderd zullen zijn, met de kracht van onzen Heere Jezus
Christus, denzulken over te geven aan den satan, tot verderf des vleses, opdat de geest
behouden moge worden in den dag van den Heere Jezus.
1 Cor. 5:6-8

GEVAAR VAN TOLEREREN VAN ZONDE. Uw roem is niet goed. Weet gij niet, dat een weinig

zuurdesem het gehele deeg zuur maakt? Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een
nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht,
namelijk Christus. Zo dan laat ons feest houden, niet in den ouden zuurdesem, noch in den
zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en
der waarheid.
1 Cor. 5:9-13

VERPLICHTING OM EIGEN GEMEENTE REIN TE HOUDEN. Ik heb u geschreven in den brief, dat gij

u niet zoudt vermengen met de hoereerders; doch niet geheellijk met de hoereerders dezer
wereld, of met de gierigaards, of met de rovers, of met de afgodendienaars; want anders zoudt
gij moeten uit de wereld gaan. Maar nu heb ik u geschreven, dat gij u niet zult vermengen,
namelijk indien iemand, een broeder genaamd zijnde, een hoereerder is, of een gierigaard, of
een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover; dat gij met zodanig een
ook niet zult eten.
Want wat heb ik ook die buiten zijn te oordelen? Oordeelt gijlieden niet die binnen zijn? Maar die
buiten zijn oordeelt God. En doet gij dezen boze uit ulieden weg.
1 Cor. 6:1-8

RECHTSPREKEN IN EIGEN GEMEENTE. Durft iemand van ulieden, die een zaak heeft tegen een

ander, te recht gaan voor de onrechtvaardigen, en niet voor de heiligen? Weet gij niet, dat de
heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij
onwaardig de minste gerechtzaken? Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel
te meer de zaken, die dit leven aangaan? Zo gij dan gerechtzaken hebt, die dit leven aangaan,
zet die daarover, die in de Gemeente minst geacht zijn. Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan alzo
onder u geen, die wijs is, ook niet één, die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders? Maar de
ene broeder gaat met den anderen broeder te recht, en dat voor ongelovigen.
Zo is er dan nu ganselijk gebrek onder u, dat gij met elkander rechtzaken hebt. Waarom lijdt gij
niet liever ongelijk? Waarom lijdt gij niet liever schade? Maar gijlieden doet ongelijk, en doet
schade, en dat den broederen.
1 Cor. 6:9-11

ZONDE STAAT ERFENIS IN DE WEG. Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods

niet zullen beërven? Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers,
noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards,
geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven. En dit waart gij sommigen;
maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van
den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods.
1 Cor. 6:12-20

LICHAAM NIET BEDOELD VOOR ZONDEN. “Alle dingen zijn mij geoorloofd”, maar alle dingen zijn

niet oorbaar; “alle dingen zijn mij geoorloofd”, maar ik zal onder de macht van geen mij laten
brengen. De spijzen zijn voor de buik, en de buik is voor de spijzen; maar God zal beide dezen
en die te niet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor den Heere en de Heere
voor het lichaam. En God heeft ook den Heere opgewekt, en zal ons opwekken door Zijn kracht.
Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen,
en maken ze leden ener hoer? Dat zij verre. Of weet gij niet, dat die de hoer aanhangt, één
lichaam met haar is? “Want die twee”, zegt Hij, “zullen tot één vlees wezen.” Maar die den Heere
aanhangt, is één geest met Hem.

Vliedt de hoererij. Alle zonde, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft,
zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den
Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? Want gij zijt duur
gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.
Over het huwelijk en het vrijgezellenbestaan
1 Cor. 7:1-7

HUWELIJKSRELATIES. Aangaande nu de dingen, waarvan gij mij geschreven hebt; het is een

mens goed geen vrouw aan te raken. Maar om der hoererijen wil zal een iegelijk man zijn eigen
vrouw hebben, en een iegelijke vrouw zal haar eigen man hebben. De man zal aan de vrouw de
schuldige goedwilligheid betalen; en desgelijks ook de vrouw aan den man. De vrouw heeft de
macht niet over haar eigen lichaam, maar de man; en desgelijks ook de man heeft de macht niet
over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrekt u elkander niet, tenzij dan met beider
toestemming voor een tijd, opdat gij u tot vasten en bidden moogt verledigen; en komt wederom
bijeen, opdat u de satan niet verzoeke, omdat gij u niet kunt onthouden. Doch dit zeg ik uit
toelating, niet uit bevel. Want ik wilde, dat alle mensen waren, gelijk als ikzelf ben; maar een
iegelijk heeft zijn eigen gave van God, de een wel aldus, maar de andere alzo.
1 Cor. 7:8,9

VRIJGEZELLEN. Doch ik zeg den ongetrouwden, en den weduwen: Het is hun goed, indien zij

blijven, gelijk als ik. Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen; want het is beter
te trouwen dan te branden.
1 Cor. 7:10,11

OVER ECHTSCHEIDING. Doch den getrouwden gebiede niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van

den man niet scheide. En indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijve, of met den man
verzoene; en dat de man de vrouw niet verlate.
1 Cor. 7:12-16

ONGELOVIGE HUWELIJKSPARTNERS. Maar den anderen zeg ik, niet de Heere: Indien enig

broeder een ongelovige vrouw heeft, en dezelve tevreden is bij hem te wonen, dat hij ze niet
verlate; en een vrouw, die een ongelovigen man heeft, en hij tevreden is bij haar te wonen, dat zij
hem niet verlate. Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw, en de ongelovige vrouw is
geheiligd door den man; want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig.
Maar indien de ongelovige scheidt, dat hij scheide. De broeder of de zuster wordt in zodanige
gevallen niet dienstbaar gemaakt; maar God heeft ons tot vrede geroepen. Want wat weet gij,
vrouw, of gij den man zult zalig maken? Of wat weet gij, man, of gij de vrouw zult zalig maken?
1 Cor. 7:17-24

IN HUIDIGE TOESTAND BLIJVEN. Doch gelijk God aan een iegelijk heeft uitgedeeld, gelijk de

Heere een iegelijk geroepen heeft, dat hij alzo wandele; en alzo verordene ik in al de
Gemeenten. Is iemand, besneden zijnde, geroepen, die late zich geen voorhuid aantrekken; is
iemand, in de voorhuid zijnde, geroepen, die late zich niet besnijden. De besnijdenis is niets, en
de voorhuid is niets, maar de onderhouding der geboden Gods. Een iegelijk blijve in die
beroeping, daar hij in geroepen is. Zijt gij, een dienstknecht zijnde, geroepen, laat u dat niet
bekommeren; maar indien gij ook kunt vrij worden, gebruik dat liever. Want die in den Heere
geroepen is, een dienstknecht zijnde, die is een vrijgelatene des Heeren; desgelijks ook, die vrij
zijnde geroepen is, die is een dienstknecht van Christus. Gij zijt duur gekocht, wordt geen
dienstknechten der mensen. Een iegelijk, waarin hij geroepen is, broeders, die blijve in hetzelve
bij God.
1 Cor. 7:25-31

REDEN VOOR ADVIES. Aangaande de maagden nu, heb ik geen bevel des Heeren; maar ik zeg

mijn gevoelen, als die barmhartigheid van den Heere gekregen heb, om getrouw te zijn. Ik houde
dan dit goed te zijn, om den aanstaanden nood, dat het, zeg ik, den mens goed is alzo te zijn. Zijt
gij aan een vrouw verbonden, zoek geen ontbinding; zijt gij ongebonden van een vrouw, zoek
geen vrouw. Maar indien gij ook trouwt, gij zondigt niet; en indien een maagd trouwt, zij zondigt
niet. Doch dezulken zullen verdrukking hebben in het vlees; en ik spare ulieden.
Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is; opdat ook die vrouwen hebben, zouden zijn
als niet hebbende; en die wenen, als niet wenende; en die blijde zijn, als niet blijde zijnde; en die
kopen, als niet bezittende; en die deze wereld gebruiken, als niet misbruikende; want de
gedaante dezer wereld gaat voorbij.
1 Cor. 7:32-35

VOORDELEN VAN VRIJGEZELLENBESTAAN. En ik wil, dat gij zonder bekommernis zijt. De

ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heeren, hoe hij den Heere zal behagen; maar
die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe hij de vrouw zal behagen. Een
vrouw en een maagd zijn onderscheiden. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des

Heeren, opdat zij heilig zij, beide aan lichaam en aan geest; maar die getrouwd is, bekommert
zich met de dingen der wereld, hoe zij den man zal behagen. En dit zeg ik tot uw eigen voordeel;
niet opdat ik een strik over u zou werpen, maar om u te leiden tot hetgeen wel voegt, en
bekwaam is, om den Heere wel aan te hangen, zonder herwaarts en derwaarts getrokken te
worden.
1 Cor. 7:36-38

OVER HET HUWELIJK. Maar zo iemand acht, dat hij ongevoegelijk handelt met zijn maagd, indien

zij over den jeugdigen tijd gaat, en het alzo moet geschieden; die doe wat hij wil, hij zondigt niet;
dat zij trouwen. Doch die vast staat in zijn hart, geen noodzaak hebbende, maar macht heeft over
zijn eigen wil, en dit in zijn hart besloten heeft, dat hij zijn maagd zal bewaren, die doet wel. Alzo
dan, die haar ten huwelijk uitgeeft, die doet wel; en die ze ten huwelijk niet uitgeeft, die doet
beter.
1 Cor. 7:39,40

OVER WEDUWEN. Een vrouw is door de wet verbonden, zo langen tijd haar man leeft; maar

indien haar man ontslapen is, zo is zij vrij, om te trouwen, dien zij wil, alleenlijk in den Heere.
Maar zij is gelukkiger, indien zij alzo blijft, naar mijn gevoelen. En ik meen ook den Geest Gods te
hebben.
Over wederzijdse onderwerping
1 Cor. 8:1-3

KENNIS MET LIEFDE. Aangaande nu de dingen, die den afgoden geofferd zijn, wij weten, dat wij

allen te zamen kennis hebben. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. En zo iemand
meent iets te weten, die heeft nog niets gekend, gelijk men behoort te kennen. Maar zo iemand
God liefheeft, die is van Hem gekend.
1 Cor. 8:4-6

KENNIS OVER AFGODEN. Aangaande dan het eten der dingen, die den afgoden geofferd zijn, wij

weten, dat een afgod niets is in de wereld, en dat er geen ander God is dan één. Want hoewel er
ook zijn, die goden genaamd worden, hetzij in den hemel, hetzij op de aarde (gelijk er vele goden
en vele heren zijn), nochtans hebben wij maar één God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn,
en wij tot Hem; en maar één Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij door
Hem.
1 Cor. 8:7,8

ZWAKTE ZONDER KENNIS. Doch in allen is de kennis niet; maar sommigen, met een geweten des

afgods tot nog toe, eten als iets dat den afgoden geofferd is; en hun geweten, zwak zijnde, wordt
bevlekt. De spijze nu maakt ons Gode niet aangenaam; want hetzij dat wij eten, wij hebben geen
overvloed; en hetzij dat wij niet eten, wij hebben geen gebrek.
1 Cor. 8:9-13

VERANTWOORDELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN ZWAKKEREN. Maar ziet toe, dat deze uw macht

niet enigerwijze een aanstoot worde dengenen, die zwak zijn. Want zo iemand u, die de kennis
hebt, ziet in der afgoden tempel aanzitten, zal het geweten deszelven, die zwak is, niet gestijfd
worden, om te eten de dingen, die den afgoden geofferd zijn? En zal de broeder, die zwak is,
door uw kennis verloren gaan, om welken Christus gestorven is? Doch gijlieden, alzo tegen de
broeders zondigende, en hun zwak geweten kwetsende, zondigt tegen Christus. Daarom, indien
de spijs mijn broeder ergert, zo zal ik in eeuwigheid geen vlees eten, opdat ik mijn broeder niet
ergere.
1 Cor. 9:1,2

VRIJHEID STAAT NIET TER DISCUSSIE. Ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus

Christus, onzen Heere, gezien? Zijt gijlieden niet mijn werk in den Heere? Zo ik anderen geen
apostel ben, nochtans ben ik het ulieden; want het zegel mijns apostelschaps zijt gijlieden in den
Heere.
1 Cor. 9:3-7

RECHTEN STAAN NIET TER DISCUSSIE. Mijn verantwoording aan degenen, die onderzoek over

mij doen, is deze. Hebben wij niet macht, om te eten en te drinken? Hebben wij niet macht, om
een vrouw, een zuster zijnde, met ons om te leiden, gelijk ook de andere apostelen, en de
broeders des Heeren, en Céfas? Of hebben alleen ik en Bárnabas geen macht van niet te
werken?
Wie dient ooit in den krijg op eigen bezoldiging? Wie plant een wijngaard, en eet niet van zijn
vrucht? Of wie weidt een kudde, en eet niet van de melk der kudde?
1 Cor. 9:8-12a

VOORBEELD VAN EEN RECHTMATIGE EIS. Spreek ik dit naar den mens, of zegt ook de wet

hetzelfde niet? Want in de wet van Mozes is geschreven: “Gij zult een dorsenden os niet
muilbanden.” Zorgt ook God voor de ossen? Of zegt Hij dat ganselijk om onzentwil? Want om
onzentwil is dat geschreven; overmits die ploegt, op hoop moet ploegen, en die op hoop dorst,

moet zijn hoop deelachtig worden. Indien wij ulieden het geestelijke gezaaid hebben, is het een
grote zaak, zo wij het uwe, dat lichamelijk is, maaien? Indien anderen deze macht over u
deelachtig zijn, waarom niet veel meer wij?
1 Cor.
9:12b-14

AFZIEN VAN RECHTEN. Doch wij hebben deze macht niet gebruikt, maar wij verdragen het al,

1 Cor. 9:15-18

BELONING VOOR AFZIEN VAN RECHTEN. Maar ik heb geen van deze dingen gebruikt. En ik heb

opdat wij niet enige verhindering geven aan het Evangelie van Christus. Weet gij niet, dat
degenen, die de heilige dingen bedienen, van het heilige eten? En die steeds bij het altaar zijn,
met het altaar delen? Alzo heeft ook de Heere geordineerd dengenen, die het Evangelie
verkondigen, dat zij van het Evangelie leven.
dit niet geschreven, opdat het alzo aan mij geschieden zou; want het ware mij beter te sterven,
dan dat iemand dezen mijn roem zou ijdel maken. Want indien ik het Evangelie verkondige, het is
mij geen roem; want de nood is mij opgelegd. En wee mij, indien ik het Evangelie niet verkondig!
Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel
toebetrouwd. Wat loon heb ik dan? Namelijk dat ik, het Evangelie verkondigende, het Evangelie
van Christus kosteloos stelle, om mijn macht in het Evangelie niet te misbruiken.

1 Cor. 9:19-23

AANPASSINGEN MET DOEL. Want daar ik van allen vrij was, heb ik mijzelven allen dienstbaar

gemaakt, opdat ik er meer zou winnen. En ik ben den Joden geworden als een Jood, opdat ik de
Joden winnen zou; dengenen, die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde,
opdat ik degenen, die onder de wet zijn, winnen zou. Degenen, die zonder de wet zijn, ben ik
geworden als zonder de wet zijnde (Gode nochtans zijnde niet zonder de wet, maar voor
Christus onder de wet), opdat ik degenen, die zonder de wet zijn, winnen zou. Ik ben den
zwakken geworden als een zwakke, opdat ik de zwakken winnen zou; allen ben ik alles
geworden, opdat ik immers enigen behouden zou. En dit doe ik om des Evangelies wil, opdat ik
hetzelve mede deelachtig zou worden.
1 Cor. 9:24-27

WAARDE VAN ZELFDISCIPLINE. Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen,

maar dat één den prijs ontvangt? Loopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen. En een iegelijk, die
om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon
zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Ik loop dan alzo, niet als op het onzekere; ik
kamp alzo, niet als de lucht slaande; maar ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot
dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde.
1 Cor. 10:1-5

VOORBEELD VAN TE GROOT ZELFVERTROUWEN. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt,

dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn; en allen in
Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee; en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben;
en allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke
steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus. Maar in het meerder deel van hen heeft God
geen welgevallen gehad; want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen.
1 Cor. 10:6-10

VOORBEELD VAN BEVREDIGING VAN EIGEN VERLANGENS. En deze dingen zijn geschied ons tot

voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad
hebben. En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen van hen, gelijk geschreven
staat: Het volk zat neder om te eten, en om te drinken, en zij stonden op om te spelen. En laat
ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en er vielen op één dag drie en
twintig duizend. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht
hebben, en werden van de slangen vernield. En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen
gemurmureerd hebben, en werden vernield van den verderver.
1 Cor.
10:11-13

VOORBEELDEN ZIJN WAARSCHUWING. En deze dingen alle zijn hunlieden overkomen tot

1 Cor.
10:14-22

DADEN ZIJN EEN MAATSTAF VOOR LOYALITEIT. Daarom, mijn geliefden, vliedt van den

voorbeelden; en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen
gekomen zijn. Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. Ulieden heeft geen
verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden
boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze
kunt verdragen.
afgodendienst. Als tot verstandigen spreek ik; oordeelt gij, hetgeen ik zeg. De drinkbeker der
dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van
Christus? Het brood, dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus?

Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen ééns broods deelachtig zijn.
Ziet Israël, dat naar het vlees is; hebben niet degenen, die de offeranden eten, gemeenschap
met het altaar? Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is, of dat het afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg,
dat hetgeen de heidenen offeren, zij den duivelen offeren, en niet Gode; en ik wil niet, dat gij met
de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt den drinkbeker des Heeren niet drinken, en den
drinkbeker der duivelen; gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heeren, en aan de tafel der
duivelen. Of tergen wij den Heere? Zijn wij sterker dan Hij?
1 Cor.
10:23-30

VRIJHEID VEREIST VERDRAAGZAAMHEID. “Alle dingen zijn mij geoorloofd”, maar alle dingen zijn

1 Cor.
10:31-11:1

EIGENBELANG OPOFFEREN VOOR ANDEREN. Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt,

niet oorbaar; “alle dingen zijn mij geoorloofd”, maar alle dingen stichten niet. Niemand zoeke dat
zijns zelfs is; maar een iegelijk zoeke dat des anderen is.
Eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende, om des gewetens wil; want “de
aarde is des Heeren, en de volheid derzelve.”
En indien u iemand van de ongelovigen noodt, en gij daar gaan wilt, eet al wat ulieden
voorgesteld wordt, niets ondervragende, om des gewetens wil. Maar zo iemand tot ulieden zegt:
“Dat is afgodenoffer”; eet het niet, om desgenen wil, die u dat te kennen gegeven heeft, en om
des gewetens wil. Want de aarde is des Heeren, en de volheid derzelve. Doch ik zeg: om het
geweten, niet van uzelven, maar des anderen; want waarom wordt mijn vrijheid geoordeeld van
een ander geweten? En indien ik door genade der spijze deelachtig ben, waarom word ik
gelasterd over hetgeen, waarvoor ik dankzeg?
hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. Weest zonder aanstoot te geven, en den
Joden, en den Grieken, en der Gemeente Gods. Gelijkerwijs ik ook in alles allen behaag, niet
zoekende mijn eigen voordeel, maar het voordeel van velen, opdat zij mochten behouden
worden. Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus.
Over rolverdelingen

1 Cor. 11:2-10

HOOFDBEDEKKING ALS SYMBOOL. En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt, en

de inzettingen behoudt, gelijk ik die u overgegeven heb.
Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der
vrouw, en God het Hoofd van Christus. Een iegelijk man, die bidt of profeteert, hebbende iets op
het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd; maar een iegelijke vrouw, die bidt of profeteert met
ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd; want het is een en hetzelfde, alsof haar het haar
afgesneden ware. Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worde; maar
indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn, of het haar afgesneden te hebben, dat zij
zich dekke. Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid
Gods is; maar de vrouw is de heerlijkheid des mans. Want de man is uit de vrouw niet, maar de
vrouw is uit den man. Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den
man. Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, om der engelen wil.
1 Cor.
11:11-16

GELIJKHEID ONDANKS VERSCHILLEN. Nochtans is noch de man zonder de vrouw, noch de vrouw

zonder den man, in den Heere. Want gelijkerwijs de vrouw uit den man is, alzo is ook de man
door de vrouw; doch alle dingen zijn uit God. Oordeelt gij onder uzelven: is het betamelijk, dat de
vrouw ongedekt God bidde? Of leert u ook de natuur zelve niet, dat zo een man lang haar
draagt, het hem een oneer is? Maar zo een vrouw lang haar draagt, dat het haar een eer is;
omdat het lange haar voor een deksel haar is gegeven? Doch indien iemand schijnt twistgierig te
zijn, wij hebben zulke gewoonten niet, noch de Gemeenten Gods.
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