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1 Korintiërs 12:12-27

JE HOORT ER
HELEMAAL BIJ
Allen gedoopt in één Geest

Als er een kindje
geboren wordt, kijken
we meteen of alles
‘erop en eraan zit’: elk
lichaamsdeel telt en
heeft een functie. Zo
is het ook met de
kerk als lichaam van
Christus: elk lid hoort
er helemaal bij. Niemand kan gemist
worden.
Gedoopt
Paulus vraagt in dit Bijbelgedeelte
aandacht voor de verhouding tussen
eenheid en verscheidenheid in de
gemeente (één Geest en verschillende
gaven; eenheid en veelheid). De
eenheid zit in de ene Geest waarin
ieder lid is gedoopt. We denken hier
misschien direct aan de waterdoop
zoals die in de gemente plaats vindt.
Maar hier gaat het vooral om de doop
met de Geest. Johannes de Doper had
gezegd: ‘Ik heb jullie gedoopt met

water, maar hij zal jullie dopen met de
heilige Geest’ (Mar. 1:8; vgl. ook Joh.
3:5). Er is zeker verbinding tussen
water en Geest (Catechismus: gewassen
met het bloed en de Geest van
Christus) maar de doop met de Geest
is veelomvattender dan de eenmalige
waterdoop. Hier gaat het vooral om de
eenheid die de Geest bewerkt in de
gemeente als Christus’ lichaam omdat
allen van hem zijn doordrenkt.
Zoek de verschillen
Paulus laat tegelijk zien dat er wel
degelijk verschillen zijn. Niet zozeer
verschillende gaven (daarover gaan
12:1-11 en 28-31) maar verschillende
mensen: Joden én Groeken (volk),
slaven én vrije mensen (maatschappelijke status) - een wereld van verschil
(zie ook: Kol. 3:9-11 en Gal. 3:27-28).
Vandaag de dag zijn er ook veel andere
relevante verschillen: hoog opgeleid en
laag opgeleid, oud en jong, rijk en arm,
man en vrouw, blank en zwart, nieuwkomers en oudgedienden, gezond en
ziek, doeners en denkers, rationele
types en emotionele types. Eigenlijk is
het heel bijzonder dat God bedacht
heeft dat al deze verschillende mensen
met elkaar één lichaam zouden vormen. Een uniek concept! We herkennen de verschillen en focussen daar
ook vaak op. We hebben ook behoefte
aan uniek-zijn, gezien worden in onze

Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn
daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen
van één Geest doordrenkt.
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individualiteit (met als praktische
consequentie een doelgroepenbenadering in het kerkelijk leven). Maar
dit moet niet de focus zijn: ‘Kijk wie ik
ben!’ of: ‘Kijk wat ik kan!’ Niet het
hébben van gaven (talenten, competenties, kwaliteiten, unieke kenmerken) is belangrijk maar het zíjn van een
gave. Ieder lid is uniek en onmisbaar en
hoort er helemaal bij. Het gaat nog
verder: juist de zwakke leden, die niet
zo opvallen, die in de marge lijken te
worden gedrukt, zijn in Gods ogen
belangrijk in het geheel van het lichaam
(12:22-24).

Zoek de overeenkomst
In vers 27 worden we heel direct
aangesproken: ‘Welnu, u bent het
lichaam van Christus en ieder van u
maakt daar deel van uit.’ De eenheid
staat voorop (niet de verschillen) en
Christus’ naam staat centraal (niet onze
namen). Eenheid betekent niet: dat
ieders gave wordt gezien en benut,
maar dat iedereen een gave is. In een
individualistische samenleving klinkt in
de kerk het appèl: zie het geheel en
zoek de overeenkomst! Eenheid wordt
zichtbaar en ervaarbaar als we elkaar
zegenen en de ander als zegen zien.

Met zorg omringen
De essentie is: ‘dat het lichaam niet zijn
samenhang verliest, maar alle delen
elkaar met dezelfde zorg omringen’
(12:25). We worden in doopdiensten
opgeroepen om pasgedoopte kinderen
en hun ouders met zorg te omringen.
Zo wordt onze zorg ook gevraagd voor
ouderen, voor jonge kinderen, voor 16jarigen, voor 30ers en 50ers. Gods
concept van de gemeente als lichaam
betekent dat we allemaal geroepen zijn
om iedereen met zorg te omringen. De
gemeente is geen zorginstelling waar je
je laat verzorgen (en waar aan al je
wensen wordt voldaan) maar een
geloofsgemeenschap waar elk lid oog
en hart heeft voor de ander. Iedereen
geeft en iedereen ontvangt zorg.

Eenheid
Eenheid komt hierin uit, als we
allemaal ontdekken en beleven dat we
1. geliefd worden door één God:
onze Vader in de hemel;
2. gericht zijn op één naam: Jezus,
Gods unieke Zoon;
3. gevuld zijn met één Geest: de
liefdevolle kracht van de Heer.
‘Laat in uw hart de vrede van Christus
heersen, want daartoe bent u geroepen
als de leden van één lichaam. Wees ook
dankbaar’ (Kolossenzen 3:15).
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