
1Korintiërs 12:12-17 Gemeente als lichaam

Ongeveer anderhalf jaar geleden heb ik een preek gegeven over de gemeente die vergeleken 
wordt met een huis – ik heb toen een legohuisje meegenomen, mocht u zich er nog iets van 
herinneren. Elke gelovige is een steen in dat huis. Jezus is de hoeksteen, de steen die alles 
bijeen houdt, in dat huis.  
Twee weken geleden heb ik het gehad over de gemeente als een kudde schapen en hoe wij de 
Goede Herder mogen volgen. Iedere christen is een schaap dat door Jezus, de Goede Herder, 
geleid wordt. 
Dit zijn twee beelden die gebruikt worden voor de gemeente. Vandaag wil ik het hebben over 
een derde beeld. De gemeente als lichaam. Ik hoop hierdoor duidelijk te maken wat de 
gemeente eigenlijk is en wat de bedoeling van de gemeente is. 

1Kor.12:12-27

Er staat in deze vertaling telkens leden en lid, wat hetzelfde is als delen en deel. Ik zal de 
woorden delen en deel gebruiken. 
Vorige keer heb ik bij de kudde de nadruk vooral gelegd op de Goede Herder, op Jezus. Hij 
heeft Zijn leven gegeven voor Zijn schapen, voor ons. Het belang van achter Hem aan te gaan, 
is bijzonder groot. Hem niet volgen, betekent zoveel als verloren zijn. In dit stuk zien we 
Jezus niet als de Goede Herder, maar als het Hoofd van het lichaam, en het lichaam zijn wij. 
Hij is het Hoofd. Het Hoofd geeft de richting aan waarin het lichaam moet gaan. Zoals de 
schapen de Herder volgen en geen eigen weg moeten gaan, zo volgt het lichaam het Hoofd. 

Wat is het belang van aan de gemeente te denken als een lichaam?
U bent hier allemaal tesamen. 

Dat ziet u hier. We hebben het hoofd, Jezus Christus, zoals daarnet gezegd. En daarbij  
een hoop individuen. Allemaal verbonden met het hoofd. 

Mensen die allemaal apart hun geloof beleven, hun bijbel lezen, bidden… We moeten ons 
afvragen: Is dat ons doel? Of is ons doel te weten dat wij allemaal apart een relatie met God 
hebben? Is ons doel de rest van ons leven ’s zondags naar hier te komen en voor de rest niets 
met de gemeente te maken hebben? Ik ben ervan overtuigd dat dit uw doel niet is, dat dit niet 
het doel is dat God ons geeft. Een relatie met God hebben, is van levensbelang, ’s zondags 
naar hier komen is een zeer goede zaak, maar geen doel. Het zijn middelen. De verzen 12 en 
13 geven weer wat het doel is: wij zijn gedoopt door één Geest tot één lichaam. 

Dat ziet u hier. Dát is het doel. Eén lichaam te vormen.  
De Geest waar hier over gesproken wordt, is de Heilige Geest. God geeft ons de Geest. In 
Johannes kondigt Jezus de Geest aan als de Trooster, de Helper. Hij wil ons nabij zijn. Hier 
zien we een andere en misschien nog belangrijkere functie – de Geest zorgt, wil zorgen voor 
eenheid, gerichtheid op het Hoofd. Joden of Grieken, slaven of vrijen – wij denken nu niet 
meer zo, maar met deze aanduiding wordt duidelijk dat iedereen bedoeld wordt. Wij zouden 
nu zeggen: arm of rijk, Vlaming of Waal, Israëli of Palestijn. Allen deel van één lichaam, als 
we geloven in Jezus.  

Dit is geen theorie. 1Korintiërs 10:17 
Omdat het één brood is, zijn wij, hoe veel ook, één lichaam; wij hebben immers deel  

aan het ene brood.
Als wij het avondmaal houden, is dit zeker en vast om Jezus dood en opstanding te 
herdenken. Te herdenken wat Hij voor ons gedaan heeft, Zijn liefde voor ons. Maar er is meer 



– dat zien wij hier. In het breken van het brood, maken wij ook onze verbondenheid duidelijk. 
In het eten van hetzelfde brood, tonen wij dat wij tot één lichaam behoren. Denk hier straks 
ook aan. Misschien moet dit ook vaker vermeld worden als wij het avondmaal houden. Met 
het eten van het brood toont u aan dat u heel nauw verbonden bent met al de anderen die van 
het brood eten. 
In de brieven van Petrus wordt de liefde voor alle mensen en specifiek liefde voor mede-
gelovigen hoog aangeschreven. Zoals God ons liefheeft, moeten wij ook de anderen 
liefhebben. Wij moeten iedereen van harte en voor altijd liefhebben. Er wordt niet bijgezegd: 
‘als ze vriendelijk zijn tegen u’ of ‘zolang ze niet beginnen te zagen’ of wat dan ook. Geen 
voorwaarde! Waarom niet? Omdat wij deel zijn van één lichaam, wij hebben elkaar nodig. 
Denk hier eens over na. Misschien zijn er mensen die je liever uit de weg gaat – dit kan soms 
begrijpelijk zijn, als karakters botsen, maar het zou niet mogen. Die mensen moet je 
liefhebben, al is het nog zo moeilijk. 

Hoofd
Wij zijn dus een lichaam. In een lichaam heeft elk deel zijn eigen functie. Het werk dat 
gedaan moet worden, wordt verdeeld. Het hoofd bepaalt wie wat doet.

Als u ergens naartoe wil stappen, gebruikt u uw beide voeten. Stel u voor dat uw 
rechteroor perse ook mee wil helpen stappen. Dat kan heel vriendelijk zijn van uw 
rechteroor, maar u zou er niets mee opschieten, maar het hoofd zou er niet blij mee 
zijn. Ziet u het al voor u wat er gebeurt? Het stappen zou een verschrikkelijk zwaar 
karwei worden. Het oor is niet gemaakt om mee te helpen stappen. Zo is het ook in de 
gemeente: 15-17 De ene wordt een voet, de andere een oor. Zo is het goed. Iedereen 
krijgt in het lichaam zijn eigen functie aangewezen. De ene doet dit werk en de andere 
dat werk en iedereen werkt samen.

In vers 18 wordt gezegd dat God elk deel, iedere individuele gelovige, zijn plaats in het 
lichaam aangewezen heeft. Ieder deel krijgt een functie en krijgt ook de benodigdheden om 
die functie uit te voeren. Twee dingen:

- iedereen krijgt een functie: als je deel bent van een lichaam, moet je ook een functie 
hebben. Ik zie kritische geesten al denken dat zij waarschijnlijk den appendix zijn in 
het lichaam en dus toch geen functie hebben. Tegen deze mensen zeg ik: lees vers 18 
nog eens en kijk of er sprake is van een appendice. Ik dacht het niet. Iedereen krijgt 
een functie. Je bent niet bedoeld als 5e wiel aan de wagen in de gemeente. Het zou een 
vreemd lichaam zijn, moest het bestaan uit een heel aantal nutteloze delen. Al vind u 
zich misschien een kluns die nergens goed voor is, toch wil God u gebruiken in het 
lichaam. Eigenlijk is het zelfs beter dat u zich een kluns voelt. 
- iedereen krijgt wat nodig is om die functie uit te voeren: het zou nogal wat zijn, 
moest God u een taak geven en vinden dat ge die goed moet uitvoeren, maar er geen 
gereedschap voor geeft. Zo werkt God niet. Is dat geen geruststelling? God, de 
Schepper van hemel en aarde, maakt het mogelijk dat wij een taak uitvoeren. Wat voor 
een kracht is dat!!! Vanuit het hoofd gaat deze kracht naar het lichaam, van Jezus naar 
ons. Om het met een ander beeld uit de Bijbel te zeggen: van de wijnstok naar de 
ranken. Er kunnen alleen maar mooie ranken en druiven komen, als deze leven en 
groei krijgen van de wijnstok. Daarnet zei ik dat het misschien beter is dat u zich een 
kluns voelt. Dat heeft te maken met God die geeft wat je nodig hebt. Als je jezelf best 
ne goeie vindt, kan je best koppig zijn in het aanvaarden van wat God geeft. Je denkt 
dat je het allemaal wel kan. Zo mogen we niet denken.



Lichaam
Van het hoofd komen we nu naar het lichaam. Ik wil daarin twee puntjes uitwerken. 
Gehoorzaamheid en gemeenschap.

- gehoorzaamheid
Ik heb daarjuist gezegd dat God ons allemaal een functie geeft in het lichaam en ook de 
benodigdheden daarvoor. Daarom moeten wij, als delen van het lichaam, ons blijven afvragen 
of God ons voor iets bepaalds wil en kan gebruiken. Er zijn soms andere mensen die 
geschikter zijn voor een bepaalde taak – laat hen die dingen dan doen. Anders lijk je op het 
rechteroor dat mee wil helpen stappen. 

Als het zijn wil doordrijft, ondanks zijn ongeschiktheid, zal het héle lichaam hier grote 
hinder van ondervinden. Niet alleen de benen en het oor, maar ook de rug, kniën, … 

Als je je eigen wil doordrijft, zet je het functioneren van het hele lichaam op de tweede plaats, 
waardoor het lichaam in de problemen komt en jij ook, omdat jij deel bent van het lichaam. 
Daarin zit gehoorzaamheid aan God. Je moet je erbij neerleggen dat jij het een of het ander 
niet kan zijn in de gemeente. 

Ik heb daarjuist ook gezegd dat iedereen een functie krijgt. Hier zit een ander stuk 
gehoorzaamheid. Je krijgt een functie en moet die dan ook uitvoeren.

Zo ziet een lichaam eruit als een voet weigert te functioneren in het lichaam. Als een 
elleboog en kuit het ook laten afweten krijg je dit. Hier missen we ook nog eens een 
knie, bovenbeen, schouder en deel van de buik. En dit is eigenlijk geen lichaam meer.

Het lichaam zou volledig zijn, als wij allemaal onze functie goed zouden uitoefenen. Oefent u 
uw functie uit of slechts een deel? Neemt u daar genoegen mee? Gebruikt u uw talenten, waar 
Jezus in de evangeliën over spreekt? Stel uzelf in vraag… Bent u misschien de voet die 
afwezig is, waardoor het lichaam met moeite vooruit geraakt? Of bent u de schouder die 
gemist wordt, zodat een hele arm er eigenlijk maar wat nutteloos bij hangt? Het niet uitvoeren 
van uw functie heeft niet alleen gevolgen voor uzelf, maar gevolgen voor heel het lichaam.

- gemeenschap
Wat is gemeenschap? Watchman Nee, door velen bekend, omschrijft het zo:

‘Het is weten dat je beperkt bent en bereid zijn om te accepteren wat van de anderen 
komt’. 
Wie is er in staat om alles zelf te doen? Niemand… en toch hebben wij vaak het idee dat dat 
wel kan. Wij denken te veel als individuele christenen en te weinig als lichaam. Als het 
moeilijk gaat, zouden wij de reflex moeten hebben om in de gemeente steun te zoeken – daar 
ben je per slot van rekening deel van. Aan de andere kant moeten wij ook oog hebben voor 
wie het moeilijk heeft. 

Zo kan een knie een andere knie helpen. Of een hiel een elleboog. Of noem maar op… 
Als iedereen zo verbonden is met elkaar zoals dat in een lichaam is, kan je elkaar ook 
veel beter ondersteunen.

Accepteer dat je als deeltje beperkt bent – je kan niet oor, voet, elleboog zijn. Accepteer dat je 
deel bent van een lichaam en dat andere delen er voor jou willen zijn. 

In vers 26 staat ‘alle delen lijden, als één deel lijdt’. Betekent dit dat wij medelijden moeten 
hebben? Nee. Dit betekent veel meer. Hier wordt geen opdracht gegeven, maar beschreven 
hoe het lichaam functioneert. 

Vgl.: In januari hadden wij buikgriep. Denk je dat wij alleen last hadden van onze 
buik? Nee, alles deed zeer. Koppijn, van dat vervelend vel, kou. We waren moe, slap, 
… Heel ons lichaam merkte dat de buik niet in orde was. Moest ik aan mijn lichaam 



vragen om het koud te hebben, om moe te zijn, slap. Nee, dat gebeurt gewoon. Eén 
deel is niet in orde en de rest volgt.

Ziet u hoe wij als gemeente ook functioneren. Als één deel in de miserie zit, heeft dit zoals bij 
buikgriep zijn weerslag op heel het lichaam. Wij merken dit vaak niet, omdat wij heel 
individualistisch denken. Of iemand anders in de gemeente er geestelijk goed of slecht aan toe 
is, maakt voor óns leven niet veel uit, denken wij. Fout. Hetzelfde principe als bij 
gehoorzaamheid is hier aan de orde. Als één deel zijn functie niet kan uitoefenen, wegens 
problemen, heeft dat zijn weerslag op andere delen. Als de voet het laat afweten, kan het 
lichaam zich niet meer voortbewegen; als de schouder het laat afweten, wordt de arm redelijk 
nutteloos.
Daarom is het zo belangrijk om aandacht te geven aan de ‘zwakkere’ delen, niet alleen om het 
‘zwakkere’ vooruit te helpen, maar om daarmee ook het hele lichaam voor te helpen. 

Er is nog een stukje vers 26: als één lid of deel eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. 
Het is mooi te kunnen vertellen dat een aantal dingen in deze gemeente ervoor zorgen dat ik 
deel in de vreugde. Er zijn een paar jongeren die onlangs hebben aanvaard dat zij Jezus’ offer 
nodig hebben om in orde te zijn met God. Dat doet mij deugd. Als ik zie hoe dit in de jeugd 
zijn weerslag vindt en daar mensen opbeurt, geeft het mij ook een opkikker. Het is prettig om 
God te kunnen danken voor zo’n dingen. Het geeft mij ook meer kracht om mij in te zetten 
voor deze gemeente. Ziet u hoe het werkt? Persoonlijk ben ik er misschien niet veel beter aan 
toe dan een half jaar geleden, maar andere mensen hier wel en dat maakt dat ik er ook op 
vooruit ga. 

Een gezond lichaam werkt heel mooi en harmonieus. Een gezonde gemeente werkt zoals een 
lichaam. Als wij elkaar zien als deel van hetgeen waar wij ook deel van zijn, gaan er mooie 
dingen gebeuren. 

Als je in je duim snijdt tijdens het eten maken en je moet toch nog verder groenten 
snijden – wat doe je dan? Je gaat je duim verzorgen en daarna bij het verder snijden 
de duim ontzien. De duim een tijdje laten rusten. Na een paar dagen kan de duim weer 
ingeschakeld worden in het werk.

Zo moet onze gemeente ook functioneren. Iedereen heeft een functie en God geeft de 
mogelijkheden om die functie uit te voeren. Het kan zijn dat je die functie door 
omstandigheden soms niet kan uitvoeren – dit heeft een weerslag op de gemeente. In zo’n 
geval zorgt de gemeente voor jou, ontziet je een tijdje en kan je later je functie weer opnemen. 
Ik besef dat ikzelf hier ook nog veel in moete leren, maar besef ook dat dat het beeld is dat 
God ons over de gemeente wil meegeven. 

Ik bid dat wij meer zullen gaan zien hoe het is om als lichaam en niet als aparte, beperkte 
mensen te functioneren. Denk in de komende tijd na over uw plaats in het lichaam. Is het de 
plaats die God u geeft? Voert u uw functie naar behoren uit? Gelooft u dat u Gods kracht 
nodig hebt om uw functie uit te voeren? 
Ik bid dat Gods liefde ons in staat zal stellen om elkaar lief te hebben en werkelijk een 
lichaam te vormen.

Amen.
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