
1 Corinthe 16

1 Cor. 16:1-3
Aangaande nu de verzameling, die voor de heiligen geschiedt, gelijk als ik aan de gemeenten in Galátië verordend 
heb, doet ook gij alzo. Op elken eersten dag der week, legge een iegelijk van u iets bij zichzelven weg, 
vergaderende een schat, naardat hij welvaren verkregen heeft; opdat de verzamelingen alsdan niet eerst 
geschieden, wanneer ik gekomen zal zijn. En wanneer ik daar zal gekomen zijn, zal ik hen, die gij zult bekwaam 
achten door brieven, zenden, om uw gave naar Jeruzalem over te dragen.
Om geen overhaaste conclusies te trekken, lezen we nog een paar verzen meer.
1 Cor. 16:4-9
En indien het der moeite waardig mocht zijn, dat ik ook zelf reizen zou, zo zullen zij met mij reizen. Doch ik zal tot u
komen, wanneer ik Macedónië zal doorgegaan zijn, ( want ik zal door Macedónië gaan); En ik zal mogelijk bij u 
blijven, of ook overwinteren, opdat gij mij moogt geleiden, waar ik zal henenreizen. Want ik wil u niet zien in het 
voorbijgaan, maar ik hoop enigen tijd bij u te blijven, indien het de Heere zal toelaten. Maar ik zal te Éfeze blijven 
tot den pinksterdag. Want mij is een grote en krachtige deur geopend, en er zijn vele tegenstanders. Zo nu 
Timótheüs komt, ziet, dat hij buiten vreze bij u zij; want hij werkt het werk des Heeren, gelijk als ik.

Gaat het in de eerste verzen over een reguliere dienst op zondag? Geenszins!!! Er wordt een oproep gedaan om 
met een vaste regelmaat thuis geld te sparen om, als in tegenwoordigheid van Paulus de bijdragen worden 
samengevoegd, niemand zich hoeft te schamen omdat hij niet of te weinig bijdraagt. 
Als, zoals Samuele Bacchiocchi veronderstelt, in die tijd het loon op de eerste dag der week werd uitbetaald, is het 
een oproep om eerst geld apart te leggen voor de armlastige Gemeenten en daarna de rest te bestemmen voor de 
overige, dagelijkse uitgaven. Kwestie van prioriteiten stellen dus.

Dit gedeelte gaat dus helemaal niet over een eredienst op zondag. Ook deze tekst valt door de mand als basis 
voor een reguliere zondagsviering in de eerste eeuw na Christus.


