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Gemeente	  van	  onze	  Here	  Jezus	  Christus,	  

Volgende	  week	  vieren	  het	  avondmaal.	  Hoe	  ga	  je	  dat	  doen?	  Hoe	  leef	  je	  daar	  naar	  

toe?	  De	  kerkenraad	  roept	  je	  op	  om	  je	  op	  de	  viering	  voor	  te	  bereiden.	  Dan	  denk	  je	  

na	  over	  de	  manier	  waarop	  je	  het	  avondmaal	  viert.	  	  

Je	  viert	  het	  als	  lid	  van	  de	  gemeente,	  als	  lid	  van	  het	  lichaam	  van	  Christus.	  	  

Daarom	  preek	  ik	  vanmorgen	  over	  het	  lichaam	  van	  Christus.	  	  

En	  er	  is	  nog	  iets.	  	  

We	  staan	  aan	  het	  begin	  van	  een	  nieuw	  seizoen.	  We	  pakken	  allerlei	  werk	  in	  de	  kerk	  

weer	  op.	  Hebt	  u	  er	  zin	  in	  om	  weer	  met	  bijbelstudie	  aan	  de	  gang	  te	  gaan?	  

Huisbezoek	  doen?	  Gaan	  jullie	  mee	  doen,	  jongelui?	  Ga	  je	  de	  kar	  weer	  trekken	  als	  

voorzitter	  van	  een	  commissie?	  	  

Als	  de	  Here	  het	  geeft	  gaan	  er	  belangrijke	  dingen	  gebeuren:	  de	  splitsing	  van	  de	  

gemeente.	  In	  Oost	  en	  West	  denken	  we	  na	  over	  de	  nieuwe	  gemeente.	  Hoe	  

organiseer	  je	  die?	  Daar	  geeft	  de	  bijbel	  geen	  blauwdruk	  voor.	  Je	  moet	  er	  samen	  

over	  nadenken	  en	  keuzes	  maken.	  Wat	  wel	  belangrijk	  is:	  Paulus	  laat	  zien	  dat	  je	  

samen	  het	  lichaam	  van	  Christus	  bent.	  Daar	  heb	  je	  je	  plaats	  met	  de	  gaven	  die	  God	  

je	  geeft.	  Dat	  is	  een	  stimulans	  om	  in	  dat	  lichaam	  ook	  aan	  de	  slag	  te	  gaan.	  
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Liturgie 
 
Votum en groet 
Zingen: Psalm 92:1.2 
Voorlezing van de wet 
Zingen: Psalm 92:3.4.7.8 
Gebed 
Lezing van Gods Woord: 1 Kor. 12:4-27 
Zingen; Gezang 120:1.2.3 
Preek: 1 Kor. 12:15.16 & 21 
Zingen: Liedboek 360:1.3.4 
Gebed 
Kollekte 
Zingen: Gezang 131:1.3.9 
Zegen 



1.	  Vanuit	  de	  bron.	  

Ik	  begin	  even	  negatief.	  Twee	  kleine	  stukjes	  uit	  dat	  lange	  hoofdstuk	  over	  het	  

lichaam	  van	  Christus.	  Paulus	  laat	  de	  voet	  iets	  zeggen,	  het	  oor,	  het	  oog	  en	  het	  

hoofd.	  Hij	  laat	  daarmee	  een	  paar	  gemeenteleden	  aan	  het	  woord.	  Wat	  zeggen	  die?	  

De	  eerste	  twee	  horen	  voor	  hun	  eigen	  gevoel	  niet	  bij	  het	  lichaam.	  En	  die	  andere	  

twee,	  het	  oog	  en	  het	  hoofd,	  kunnen	  wel	  zonder	  de	  rest	  van	  het	  lichaam.	  Zij	  

hebben	  de	  anderen	  niet	  nodig.	  Hoezo	  de	  gemeente	  opbouwen?	  Die	  negatieve	  

houding	  stimuleert	  natuurlijk	  helemaal	  niet.	  Daarom	  schrijft	  Paulus	  erover.	  Hij	  

spoort	  je	  aan:	  geef	  je	  zelf	  in	  het	  lichaam	  Christus.	  

	  

Bij	  die	  sprekende	  lichaamsdelen	  mag	  je	  denken	  aan	  gemeenteleden	  uit	  Korinthe.	  

Wat	  Paulus	  schrijft	  slaat	  op	  korintische	  toestanden.	  Hoe	  was	  het	  in	  die	  gemeente	  

ook	  al	  weer?	  In	  Korinthe	  was	  veel	  onderlinge	  concurrentie.	  Denk	  maar	  aan	  de	  

partijen	  waar	  Paulus	  zijn	  brief	  mee	  begint	  (hoofdstuk	  1).	  Dat	  zag	  je	  ook	  bij	  de	  

gaven	  die	  er	  in	  de	  gemeente	  waren.	  Ze	  waren	  trots	  op	  bijzondere	  gaven.	  Spreken	  

in	  tongen	  scoorde	  hoog.	  Als	  je	  zo	  iets	  bijzonders	  kon	  telde	  je	  meer	  mee	  dan	  

iemand	  die	  deze	  gave	  niet	  had.	  Je	  zag	  dat	  ook	  bij	  de	  gemeentemaaltijd,	  die	  aan	  

het	  avondmaal	  verbonden	  was..	  Als	  je	  rijk	  was	  deed	  je	  jezelf	  te	  goed	  aan	  wat	  je	  

zelf	  had	  meegebracht.	  Wie	  arm	  was	  leed	  honger	  (1	  Kor.	  11:20).	  Er	  was	  een	  sfeer	  

van	  opscheppen	  tegen	  elkaar.	  Neerkijken	  op	  elkaar.	  	  

Met	  zo’n	  houding	  heb	  je	  elkaar	  natuurlijk	  niet	  nodig.	  En	  omgekeerd	  geeft	  het	  een	  

gevoel	  van:	  Ze	  zien	  mij	  niet.	  Ik	  hoor	  er	  niet	  bij.	  Of:	  Als	  ik	  nu	  ook	  eens	  zo’n	  

bijzondere	  gave	  had!	  Was	  ik	  maar	  oog	  in	  plaats	  van	  oor	  of	  hand	  in	  plaats	  van	  voet.	  

Je	  voelt	  jezelf	  minder	  waard.	  Zo	  was	  de	  onderling	  sfeer	  in	  de	  gemeente	  in	  

Korinthe.	  

	  

Nu	  is	  Dalfsen	  Korinthe	  niet.	  Je	  kunt	  dat	  niet	  zomaar	  gelijk	  trekken.	  Hoewel,	  

misschien	  denkt	  u	  ook	  wel:	  ik	  hoor	  er	  niet	  bij;	  ze	  zien	  mij	  niet.	  En	  je	  kunt	  ook	  in	  

Dalfsen	  jezelf	  er	  wel	  op	  betrappen	  dat	  je	  andere	  leden	  niet	  zo	  nodig	  hebt.	  Maar	  

hoe	  dan	  ook,	  omdat	  er	  allerlei	  verschil	  tussen	  Korinthe	  en	  Dalfsen	  bestaat	  is	  het	  

goed	  	  om	  je	  af	  te	  vragen	  wat	  er	  eigenlijk	  achter	  die	  negatieve	  houding	  zit.	  Dat	  is	  

een	  lastige	  vraag.	  Want	  als	  je	  dat	  ziet	  kan	  wat	  Paulus	  schrijft	  wel	  eens	  heel	  dicht	  

bij	  komen.	  

Wat	  zit	  er	  in	  Korinthe	  achter?	  De	  gemeenteleden	  vergelijken	  zich	  met	  elkaar	  en	  ze	  

meten	  elkaar	  met	  hun	  eigen	  maatstaf.	  Ze	  laten	  zich	  leiden	  door	  hun	  eigen	  

ervaring.	  Het	  gaat	  ze	  om	  hun	  eigen	  positie.	  Ze	  zoeken	  hun	  eigen	  belang.	  Ze	  gingen	  



dus	  met	  elkaar	  om	  vanuit	  zichzelf.	  	  Als	  lid	  van	  de	  gemeente	  zijn	  ze	  op	  zichzelf	  

gericht.	  	  

Is	  dat	  alleen	  iets	  voor	  Korinthe?	  Denk	  eens	  aan	  Adam.	  Hij	  gaf	  z’n	  vrouw	  de	  schuld.	  

Hij	  dacht	  dat	  hij	  daarmee	  wegkwam.	  Kaïn	  ergerde	  zich	  aan	  het	  geloof	  van	  z’n	  

broer	  en	  hij	  maakte	  zich	  van	  hem	  af:	  ‘Ik	  hoef	  toch	  niet	  op	  m’n	  broer	  te	  passen?’	  

Noach	  liet	  zich	  door	  z’n	  eigen	  begeerte	  leiden.	  Hij	  werd	  er	  dronken	  van.	  Het	  was	  

z’n	  eigen	  wraakzucht	  dat	  Absalom	  tegen	  David	  in	  opstand	  kwam.	  Telkens	  zie	  je	  in	  

de	  bijbel	  hoe	  kinderen	  van	  God	  leven	  vanuit	  zichzelf	  en	  op	  zichzelf	  gericht.	  En	  je	  

ziet	  wat	  de	  gevolgen	  daarvan	  zijn:	  Hoogmoed.	  Je	  eigen	  belang	  dienen.	  Er	  vallen	  

slachtoffers.	  Relaties	  gaan	  kapot.	  De	  zonde	  brengt	  mensen	  in	  een	  isolement.	  Zo	  

gaat	  dat	  als	  we	  vanuit	  onszelf	  en	  voor	  onszelf	  leven.	  

	  

Wij	  zijn	  de	  gemeente	  van	  Korinthe	  niet.	  Maar	  ben	  je	  in	  Dalfsen	  er	  immuun	  voor	  

om	  vanuit	  jezelf	  te	  denken	  en	  te	  leven?	  Het	  zit	  verweven	  in	  de	  cultuur	  waarin	  we	  

leven.	  Als	  moderne	  mens	  ben	  je	  op	  jezelf	  gericht.	  Je	  staat	  op	  jezelf.	  Het	  zit	  ook	  in	  

ons	  zelf.	  Hoe	  gauw	  zijn	  we	  niet	  op	  onszelf	  gericht	  en	  bezig	  voor	  ons	  eigen	  belang?	  

	  

En	  dan	  zegt	  Paulus:	  U	  bent	  het	  lichaam	  van	  Christus!	  Daarmee	  brengt	  hij	  je	  bij	  een	  

andere	  bron	  om	  uit	  te	  leven.	  	  

Je	  bent	  een	  lichaam.	  Jongens	  en	  meisjes	  jullie	  kunnen	  zingen	  hoe	  dat	  is	  ‘Dit	  is	  m’n	  

hand	  en	  dat	  mijn	  voet.	  ‘k	  Heb	  ze	  allebei	  nodig.	  Waar	  moet	  ik	  heen	  als	  één	  het	  niet	  

doet?	  Niets	  is	  er	  overbodig.’	  Je	  bent	  een	  lichaam.	  Dan	  is	  het	  absurd	  als	  je	  zegt	  ‘ik	  

hoor	  er	  niet	  bij’.	  Of	  ‘ik	  heb	  de	  rest	  niet	  nodig.’	  Je	  voet	  moest	  maar	  eens	  worden	  

geamputeerd.	  Dan	  weet	  je	  wel	  waar	  je	  je	  voet	  voor	  nodig	  hebt.	  Je	  voelt	  je	  

verminkt	  en	  gehandicapt.	  

En	  dat	  lichaam	  is	  niet	  zomaar	  een	  club	  waar	  je	  bij	  hoort.	  Je	  bent	  het	  lichaam	  van	  

Christus.	  Het	  lichaam	  van	  je	  redder!	  Het	  is	  de	  redding	  van	  jouw	  leven	  dat	  je	  bij	  zijn	  

lichaam	  hoort.	  

Paulus	  herinnert	  je	  aan	  de	  doop:	  Je	  bent	  gedoopt.	  In	  één	  Geest	  ben	  je	  gedoopt	  

zodat	  je	  één	  lichaam	  bent	  (vs.	  13).	  Je	  hebt	  één	  en	  dezelfde	  Geest	  gedronken	  

(vs.13).	  Nodigde	  de	  Here	  Jezus	  zelf	  niet	  uit	  om	  bij	  Hem	  te	  komen	  drinken?	  (Joh.	  7)	  

Hij	  beloofde	  dat	  er	  dan	  stromen	  van	  levend	  water	  uit	  je	  hart	  zullen	  stromen.	  

Daarmee	  bedoelde	  Hij	  de	  Heilige	  Geest	  die	  Hij	  geeft	  aan	  ieder	  die	  in	  Hem	  gelooft.	  

Paulus	  laat	  zien	  dat	  het	  lichaam	  van	  Christus	  de	  bedding	  is	  voor	  het	  water	  van	  de	  

Geest	  dat	  uit	  je	  hart	  gaat	  stromen.	  En	  dan	  zie	  je	  het	  lichaam	  van	  Christus,	  met	  alle	  



gaven	  die	  de	  Heilige	  Geest	  in	  het	  lichaam	  geeft.	  Het	  is	  één	  Geest,	  één	  Heer.	  Het	  is	  

dezelfde	  God	  die	  in	  allen	  aan	  het	  werk	  is	  en	  die	  door	  allen	  werkt.’	  (vs.4-‐6)	  

	  

Als	  je	  uit	  jezelf	  leeft	  komen	  mensen	  in	  het	  isolement.	  Zie	  je	  dat	  God	  dat	  isolement	  

doorbreekt?	  Hij	  zet	  je	  in	  de	  gemeente.	  Het	  is	  zijn	  verlossing	  dat	  je	  niet	  uit	  jezelf	  

leeft,	  maar	  uit	  God.	  Het	  is	  dat	  je	  niet	  op	  jezelf	  gericht	  bent,	  maar	  op	  God	  en	  op	  je	  

naaste.	  Verlossing	  is	  dat	  je	  jouw	  gaven	  niet	  van	  jezelf	  hebt.	  Je	  hebt	  ze	  alleen	  maar	  

gekrégen,	  door	  de	  genade	  van	  God.	  Er	  is	  dus	  niets	  om	  trots	  op	  te	  zijn!	  	  

Er	  is	  ook	  niets	  om	  jaloers	  op	  te	  zijn.	  Al	  denk	  je	  dat	  ze	  jou	  niet	  zien	  en	  dat	  jij	  niet	  

meetelt,	  God	  ziet	  je	  wel!	  Hij	  laat	  je	  delen	  in	  dezelfde	  genade	  als	  al	  zijn	  kinderen.	  	  

Dat	  is	  avondmaal	  vieren:	  dat	  je	  allemaal,	  wie	  je	  ook	  bent	  en	  zonder	  onderscheid,	  

aangewezen	  bent	  op	  dezelfde	  genade	  die	  God	  je	  door	  Christus	  geeft.	  Dan	  ben	  je	  

bij	  de	  bron.	  Daaruit	  mag	  je	  leven.	  En	  als	  je	  dan	  ziet	  wat	  jou	  uit	  die	  bron	  gegeven	  

wordt,	  spoort	  dat	  je	  niet	  aan	  om	  nu	  jezelf	  te	  geven	  in	  het	  lichaam	  van	  Christus?	  

	  

2.	  op	  je	  eigen	  plaats	  

We	  gaan	  even	  terug	  naar	  die	  ene	  negatieve	  uitspraak.	  

Het	  oog	  zei	  tegen	  de	  hand:	  ‘ik	  heb	  jou	  niet	  nodig.’	  	  

Als	  je	  dat	  zegt	  kun	  je	  het	  leven	  zelf	  wel	  aan.	  Je	  bent	  sterk.	  Gezond.	  Niet	  

hulpbehoevend.	  Willen	  we	  dat	  niet	  allemaal?	  In	  onze	  tijd	  is	  het	  ook	  belangrijk	  om	  

sterk	  en	  vitaal	  te	  zijn.	  En	  het	  politieke	  klimaat	  zegt:	  mensen	  moeten	  zichzelf	  

kunnen	  redden.	  

Kijk	  nu	  eens	  naar	  de	  reactie	  van	  Paulus.	  Hij	  zegt	  dat	  de	  lichaamsdelen	  die	  het	  

zwakst	  lijken	  het	  meest	  noodzakelijk	  zijn	  (vs.	  22).	  Klinkt	  dat	  niet	  vreemd?	  Een	  

zwak	  lid	  is	  noodzakelijker	  dan	  een	  sterk	  lid?	  Wie	  om	  hulp	  roept	  is	  noodzakelijker	  

dan	  wie	  zichzelf	  kan	  redden?	  Als	  je	  zelf	  zwak	  bent	  denk	  je	  dat	  niet	  zo	  gauw.	  En	  je	  

kunt	  op	  veel	  manieren	  zwak	  zijn:	  zwakke	  gezondheid.	  Zwakke	  positie	  in	  de	  

samenleving.	  Zwak	  door	  een	  handicap.	  Zwak	  in	  het	  geloof.	  Hoe	  gaat	  het	  vaak?	  

Wie	  zwak	  is	  voelt	  zich	  minder	  waard.	  Je	  bent	  niet	  zo	  nodig.	  Wie	  sterk	  is	  kijkt	  

gemakkelijk	  over	  zwakke	  mensen	  heen.	  Wil	  je	  daar	  wel	  mee	  te	  maken	  hebben?	  

Zoals	  de	  priester	  en	  de	  leviet	  uit	  de	  gelijkenis	  van	  de	  samaritaan:	  toen	  ze	  dat	  

slachtoffer	  zagen	  liggen	  keken	  ze	  van	  hem	  weg	  en	  liepen	  gauw	  voorbij.	  	  

Dat	  is	  in	  het	  lichaam	  van	  Christus	  dus	  anders!	  Daar	  is	  het	  zwakke	  het	  meest	  in	  tel.	  

Dat	  past	  toch	  ook	  bij	  de	  Here	  Jezus?	  Zag	  Hij	  niet	  juist	  om	  naar	  mensen	  in	  zwakheid	  

en	  ellende?	  

	  



Zwakke	  leden	  zijn	  het	  meest	  noodzakelijk.	  Wat	  doe	  je	  dan	  met	  zwakke	  leden?	  

Paulus	  maakt	  dat	  duidelijk	  met	  het	  voorbeeld	  van	  onze	  schaamdelen.	  De	  naam	  

zegt	  het	  al:	  je	  schaamt	  je	  ervoor	  om	  daarmee	  voor	  de	  dag	  te	  komen.	  Als	  je	  toch	  

onder	  de	  mensen	  wilt	  komen,	  wat	  doe	  je	  dan?	  Je	  kleedt	  je	  aan.	  Voor	  je	  handen	  of	  

je	  hoofd	  is	  dat	  niet	  nodig.	  Daar	  kun	  je	  zo	  wel	  mee	  naar	  buiten.	  Voor	  de	  delen	  waar	  

je	  je	  voor	  schaamt	  wel	  is	  dat	  wel	  nodig.	  Die	  delen	  geef	  je	  dus	  extra	  zorg.	  Dan	  kun	  

je	  toch	  met	  je	  hele	  lichaam	  voor	  de	  dag	  komen.	  

In	  een	  wereld	  waarin	  je	  sterk	  moet	  zijn	  kun	  je	  je	  schamen	  voor	  zwakheid.	  En	  je	  

kunt	  gemakkelijk	  wegkijken	  van	  de	  nood	  die	  er	  is.	  In	  het	  lichaam	  van	  Christus	  is	  

dat	  anders.	  De	  Here	  heeft	  zijn	  lichaam	  zo	  gemaakt	  dat	  er	  extra	  zorg	  voor	  de	  

zwakken	  is.	  Die	  zijn	  er	  niet	  om	  op	  neer	  te	  kijken.	  Niet	  om	  van	  weg	  te	  kijken.	  Ze	  zijn	  

er	  om	  extra	  voor	  te	  zorgen!	  

	  

Waarom	  zegt	  Paulus	  dat?	  Omdat	  het	  zo	  ook	  echt	  toeging	  in	  de	  gemeente?	  Nee,	  

dat	  juist	  niet.	  In	  Korinthe	  ging	  het	  helemaal	  niet	  goed.	  Daarom	  zegt	  hij	  tegen	  

gemeenteleden	  sterk	  zijn:	  jullie	  stellen	  een	  verkeerde	  vraag.	  Jullie	  vragen:	  ‘wie	  

heb	  ik	  nodig?’	  Als	  je	  sterk	  bent	  ben	  je	  met	  die	  vraag	  gauw	  klaar.	  Zeker	  in	  een	  tijd	  

waarin	  je	  allemaal	  jezelf	  moet	  zien	  te	  redden.	  Maar	  de	  vraag	  is	  verkeerd.	  Die	  

vraag	  is	  op	  jezelf	  gericht.	  Je	  moet	  vragen:	  ‘Wie	  heeft	  mij	  nodig?	  Wat	  kan	  ik	  voor	  

jou	  doen?’	  En	  dat	  geeft	  een	  heel	  andere	  houding.	  Niet	  alleen	  als	  het	  om	  de	  zorg	  

voor	  zwakken	  gaat.	  Het	  stempelt	  heel	  je	  opstelling	  in	  het	  lichaam:	  ‘Wat	  kan	  ik	  met	  

mijn	  gaven	  in	  het	  lichaam	  doen?	  Hoe	  kan	  ik	  mij	  inzetten	  voor	  de	  opbouw	  van	  het	  

lichaam	  van	  Christus?’	  	  

Zie	  je	  dan	  wat	  de	  Heilige	  Geest	  in	  het	  lichaam	  van	  Christus	  doet?	  Hij	  zet	  de	  wereld	  

op	  z’n	  kop:	  mensen	  die	  vanuit	  zichzelf	  en	  voor	  zichzelf	  leefden	  gaan	  leven	  voor	  

Christus,	  voor	  het	  lichaam	  van	  Christus	  en	  de	  leden	  daarvan.	  

	  

Zo	  heeft	  de	  Geest	  je	  ook	  nodig!	  	  

Denk	  nog	  eens	  aan	  die	  andere	  negatieve	  uitspraak.	  ‘Ik	  ben	  geen	  hand	  of	  geen	  oog	  

dus	  ik	  hoor	  er	  niet	  bij.’	  Wie	  heeft	  er	  wel	  eens	  een	  lichaam	  gezien	  dat	  helemaal	  oog	  

was?	  Wij	  willen	  misschien	  wel	  allemaal	  oog	  zijn,	  andere	  gaven	  hebben	  dan	  die	  

God	  ons	  geeft.	  

Het	  is	  maar	  goed	  dat	  de	  heilige	  Geest	  veel	  wijzer	  is	  dan	  wij.	  Dat	  zie	  je	  al	  bij	  de	  

schepping.	  Hij	  gaf	  Adam	  in	  het	  paradijs	  niet	  een	  kopie	  van	  zichzelf,	  een	  tweede	  

Adam.	  Hij	  gaf	  hem	  een	  hulp	  die	  bij	  hem	  paste.	  Een	  aanvulling,	  omdat	  Adam	  met	  

de	  gaven	  die	  hij	  had,	  het	  niet	  alleen	  afkon.	  Nog	  altijd	  zie	  je	  in	  de	  schepping	  de	  



grote	  wijsheid	  van	  de	  Here:	  hoe	  Hij	  alles	  op	  elkaar	  heeft	  afgestemd.	  Hoe	  het	  in	  

elkaar	  past.	  Het	  ene	  schepsel	  vult	  het	  andere	  aan.	  Ze	  hebben	  elkaar	  nodig.	  Je	  ziet	  

dat	  in	  je	  eigen	  lichaam.	  Wat	  moet	  je	  hand	  zonder	  oog?	  Wat	  moet	  je	  voet	  zonder	  

verstand?	  Zo	  is	  er	  in	  het	  lichaam	  van	  Christus	  een	  grote	  variatie	  aan	  gaven	  en	  

taken.	  Het	  is	  de	  Heilige	  Geest	  die	  gaven	  aan	  allemaal	  uitdeelt,	  zoals	  Hij	  dat	  wil	  (vs	  

11).	  Hij	  geeft	  alle	  leden	  een	  eigen	  plaats	  (vs.	  18).	  De	  bedoeling	  is	  dat	  alle	  leden	  

voor	  elkaar	  zorgen	  (vs.	  25).	  Alles	  is	  nodig.	  Niets	  is	  overbodig.	  In	  de	  kerk	  draait	  het	  

niet	  om	  de	  gaven	  van	  een	  enkeling,	  of	  de	  taak	  van	  een	  enkeling.	  De	  Geest	  heeft	  je	  

allemaal	  nodig.	  Ieder	  op	  z’n	  eigen	  plaats	  (vs.	  27).	  De	  jongere,	  de	  oudere,	  de	  

kinderen.	  De	  enthousiasteling;	  de	  bezonnene.	  De	  dichter,	  de	  koster.	  De	  

ambtsdrager;	  elk	  gemeentelid.	  De	  commissievoorzitter,	  de	  notuliste.	  De	  zuster	  die	  

helpt.	  De	  organisator,	  de	  jongerenwerker,	  de	  financiële	  man	  of	  vrouw.	  En	  allen	  

die	  ik	  niet	  noem.	  De	  Heilige	  Geest	  heeft	  je	  nodig.	  Nee,	  Hij	  heeft	  je	  niet	  nodig	  

omdat	  Hij	  van	  jou	  afhankelijk	  is.	  Maar	  Hij	  wil	  je	  wel	  inzetten	  voor	  het	  lichaam	  van	  

Christus.	  Ieder	  met	  eigen	  gaven.	  Ieder	  op	  z’n	  eigen	  plaats.	  

	  

Vandaag	  hoor	  je	  wel	  eens	  zeggen:	  ‘Ik	  geloof	  wel	  in	  de	  Here,	  maar	  de	  kerk	  zie	  ik	  

niet	  zo	  zitten.’	  Maar	  zie	  je	  wel	  dat	  de	  Here	  jouw	  nodig	  heeft	  juist	  voor	  de	  opbouw	  

van	  zijn	  gemeente?	  De	  anderen	  kunnen	  niet	  zonder	  jou.	  Jij	  kunt	  niet	  zonder	  de	  

anderen.	  Als	  je	  in	  je	  eentje	  wilt	  geloven	  wil	  je	  eigenlijk	  wijzer	  zijn	  dan	  God	  die	  jou	  

in	  het	  lichaam	  van	  Christus	  wil	  zien.	  

En	  als	  je	  dan	  kerklid	  bent,	  dan	  kun	  je	  ook	  niet	  alleen	  maar	  meelopen.	  Zo	  van	  ‘Ik	  

hoor	  er	  bij	  maar	  ze	  moeten	  niet	  te	  veel	  vragen.’	  En	  je	  laat	  je	  eigenlijk	  ook	  nergens	  

zien.	  Bijbelstudie	  is	  niet	  aan	  je	  besteed.	  Meeleven	  met	  anderen	  schiet	  er	  altijd	  bij	  

in.	  Maar	  de	  Here	  wil	  jou	  ook	  inschakelen!	  En	  als	  je	  je	  zelf	  laat	  inschakelen	  kun	  je	  

zo	  maar	  ontdekken	  dat	  je	  daar	  dan	  ook	  zelf	  ook	  veel	  aan	  hebt.	  Dat	  je	  er	  zelf	  ook	  

rijker	  van	  wordt.	  

	  

3.	  voor	  het	  doel.	  

Zo	  mag	  je	  met	  de	  Heilige	  Geest	  meewerken	  om	  het	  doel	  dat	  Hij	  heeft	  te	  bereiken.	  

Hij	  gaf	  je	  niet	  zomaar	  gaven.	  Hij	  gaf	  ze	  niet	  voor	  jezelf.	  Hij	  gaf	  ze	  ‘ten	  bate	  van	  de	  

gemeente.’	  (vs.	  7).	  De	  gaven	  die	  je	  hebt	  zijn	  dus	  niet	  voor	  jezelf,	  maar	  voor	  de	  

broeders	  en	  zusters.	  Voor	  de	  opbouw	  van	  de	  gemeente.	  Vergeet	  dat	  niet	  bij	  de	  

voorbereiding	  voor	  het	  avondmaal	  en	  volgende	  week	  als	  je	  met	  je	  broeders	  en	  

zusters	  avondmaal	  viert:	  ik	  ben	  er	  ten	  bate	  van	  hen!	  Ik	  ben	  er	  voor	  het	  lichaam.	  



En	  als	  je	  bezig	  bent	  met	  gemeenteopbouw	  –	  de	  bijbel	  geeft	  daar	  niet	  een	  

blauwdruk	  voor,	  zei	  ik	  al	  in	  het	  begin.	  De	  Heilige	  Geest	  geeft	  er	  wel	  de	  gaven	  voor.	  

En	  als	  je	  beseft	  dat	  Hij	  die	  geeft	  voor	  de	  opbouw	  van	  de	  gemeente,	  wijst	  Hij	  ook	  

de	  richting	  aan	  voor	  de	  opbouw	  van	  de	  gemeente:	  zet	  de	  dingen	  zo	  op	  dat	  de	  

gaven	  die	  Hij	  aan	  ieder	  geeft	  ook	  werkelijk	  kunnen	  worden	  ingezet	  voor	  de	  

opbouw	  van	  de	  gemeente.	  	  

En	  als	  je	  avondmaal	  viert	  gedenk	  je	  dat	  de	  Here	  Jezus	  zijn	  leven	  voor	  de	  gemeente	  

gegeven	  heeft.	  Haar	  redding,	  haar	  opbouw,	  dat	  was	  zijn	  levensdoel.	  Als	  dat	  heel	  

zijn	  leven	  vulde,	  kan	  de	  opbouw	  van	  de	  gemeente	  er	  voor	  jou	  dan	  maar	  een	  

beetje	  bij	  hangen?	  Laat	  je	  door	  het	  offer	  van	  de	  Here	  Jezus	  en	  de	  gaven	  van	  zijn	  

Geest	  stimuleren	  om	  mee	  te	  merken	  aan	  het	  doel.	  Geef	  je	  voor	  de	  opbouw	  van	  

het	  lichaam	  van	  Christus.	  

Amen.	  

 

 


