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Over eenheid en bijeenkomsten in de kerk
1 Cor.
11:17-22

PROBLEEM TIJDENS BIJEENKOMSTEN. Dit nu, hetgeen ik u aanzegge, prijs ik niet, namelijk dat

1 Cor.
11:23-26

AVONDMAAL ALS HERINNERING AAN EENHEID. Want ik heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik

1 Cor.
11:27-34

ETEN MET EENHEID IN GEDACHTEN. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of den drinkbeker

gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de Gemeente,
zo hoor ik, dat er scheuringen zijn onder u; en ik geloof het ten dele; want er moeten ook
ketterijen onder u zijn, opdat degenen, die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Als gij
dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten. Want in het eten neemt een
iegelijk te voren zijn eigen avondmaal; en deze is hongerig, en de andere is dronken. Hebt gij
dan geen huizen, om er te eten en te drinken? Of veracht gij de Gemeente Gods, en beschaamt
gij degenen, die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In dezen prijs ik u niet.
ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in den nacht, in welken Hij verraden werd, het brood
nam; en als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: “Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u
gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.” Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker, na het
eten des avondmaals, en zeide: “Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet
dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis.” Want zo dikwijls als gij dit brood
zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt.
des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren. Maar de mens
beproeve zichzelven, en ete alzo van het brood, en drinke van den drinkbeker. Want die
onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelven een oordeel, niet onderscheidende het
lichaam des Heeren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken, en velen slapen. Want
indien wij onszelven oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld
worden, zo worden wij van den Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden
veroordeeld worden.
Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand
hongert, dat hij te huis ete, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik
verordenen, als ik zal gekomen zijn.
Over geestelijke gaven

1 Cor. 12:1-3

BRON VAN GAVEN. En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet, dat gij onwetende zijt. Gij

weet, dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heengetrokken, naar dat gij geleid werdt.
Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door den Geest Gods spreekt, Jezus een
vervloeking noemt; en niemand kan zeggen, Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen
Geest.
1 Cor. 12:4-11

ONDANKS VERSCHEIDENHEID DEZELFDE BRON. En er is verscheidenheid der gaven, doch het is

dezelfde Geest; en er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; en er is
verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.
Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. Want
dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord der
kennis, door denzelfden Geest; en een ander het geloof, door denzelfden Geest; en een ander
de gaven der gezondmakingen, door denzelfden Geest. En een ander de werkingen der
krachten; en een ander profetie; en een ander onderscheidingen der geesten; en een ander
menigerlei talen; en een ander uitlegging der talen. Doch deze dingen alle werkt een en dezelfde
Geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil.
1 Cor.
12:12-14

LICHAAM HEEFT VELE DELEN. Want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden

1 Cor.
12:15-21

VERSCHEIDENHEID VAN HET LICHAAM. Indien de voet zeide: “Dewijl ik de hand niet ben, zo ben

van dit éne lichaam, vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Want ook wij allen zijn
door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten,
hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt.
Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden.
ik van het lichaam niet”; is hij daarom niet van het lichaam? En indien het oor zeide: “Dewijl ik het

oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet”; is het daarom niet van het lichaam? Ware het
gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Ware het gehele lichaam gehoor, waar zou de
reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelve in het lichaam, gelijk Hij
gewild heeft. Waren zij alle maar één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er wel vele
leden, doch maar één lichaam.
En het oog kan niet zeggen tot de hand: “Ik heb u niet van node”; of wederom het hoofd tot de
voeten: “Ik heb u niet van node.”
1 Cor.
12:22-26

ALLE LEDEMATEN BELANGRIJK. Ja veeleer, de leden, die ons dunken de zwakste des lichaams

1 Cor.
12:27-31

KERK HEEFT BEHOEFTE AAN VERSCHEIDENHEID. En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en

1 Cor. 13:1-3

LIEFDE IS GROOTSTE GAVE. Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de

te zijn, die zijn nodig. En die ons dunken de minst eerlijke leden des lichaams te zijn, denzelven
doen wij overvloediger eer aan; en onze onsierlijke leden hebben overvloediger versiering. Doch
onze sierlijke hebben het niet van node; maar God heeft het lichaam alzo samengevoegd,
gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek aan dezelve heeft; opdat geen tweedracht in het
lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen. En hetzij dat één lid lijdt, zo
lijden al de leden mede; hetzij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede.
leden in het bijzonder. En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, ten eerste apostelen,
ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen,
behulpsels, regeringen, menigerlei talen. Zijn zij allen apostelen? Zijn zij allen profeten? Zijn zij
allen leraars? Zijn zij allen krachten? Hebben zij allen gaven der gezondmakingen? Spreken zij
allen met menigerlei talen? Zijn zij allen uitleggers? Doch ijvert naar de beste gaven; en ik wijs u
een weg, die nog uitnemender is.
liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden. En al ware het dat ik
de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat
ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets. En al ware
het, dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn
lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen
nuttigheid geven.

1 Cor. 13:4-7

KWALITEITEN VAN LIEFDE. De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig;

de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen; zij handelt niet ongeschiktelijk, zij
zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad; zij verblijdt zich niet in de
ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid; zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle
dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.
1 Cor. 13:8-13

LIEFDE ZAL ANDERE GAVEN OVERLEVEN. De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën,

zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet
gedaan worden. Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele; doch wanneer het
volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden. Toen ik een kind
was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind; maar wanneer
ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds was. Want wij zien nu
door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu
ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.
En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.
1 Cor. 14:1-5

PROFETIE TEGENOVER KLANKTAAL. Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar

meest, dat gij moogt profeteren. Want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet den mensen,
maar Gode; want niemand verstaat het, doch met den geest spreekt hij verborgenheden. Maar
die profeteert, spreekt den mensen stichting, en vermaning en vertroosting. Die een vreemde taal
spreekt, die sticht zichzelven; maar die profeteert die sticht de Gemeente. En ik wil wel, dat gij
allen in vreemde talen spreekt, maar meer, dat gij profeteert; want die profeteert, is meerder dan
die vreemde talen spreekt, tenzij dan, dat hij het uitlegge, opdat de Gemeente stichting moge
ontvangen.
1 Cor. 14:6-12

KLANKTAAL MOET VERTAALD WORDEN. En nu, broeders, indien ik tot u kwam, en sprak vreemde

talen, wat nuttigheid zou ik u doen, zo ik tot u niet sprak, of in openbaring, of in kennis, of in
profetie of in lering? Zelfs ook de levenloze dingen, die geluid geven, hetzij fluit, hetzij citer, zo zij
geen onderscheid met hun klank geven, hoe zal bekend worden, hetgeen op de fluit of op de
citer gespeeld wordt? Want ook indien de bazuin een onzeker geluid geeft, wie zal zich tot den

krijg bereiden? Alzo ook gijlieden, indien gij niet door de taal een duidelijke rede geeft, hoe zal
verstaan worden hetgeen gesproken wordt? Want gij zult zijn als die in de lucht spreekt. Er zijn,
naar het voorvalt, zo vele soorten van stemmen in de wereld, en geen derzelve is zonder stem.
Indien ik dan de kracht der stem niet weet, zo zal ik hem, die spreekt, barbaars zijn; en hij, die
spreekt, zal bij mij barbaars zijn. Alzo ook gij, dewijl gij ijverig zijt naar geestelijke gaven, zo zoekt
dat gij moogt overvloedig zijn tot stichting der Gemeente.
1 Cor.
14:13-19

KLANKTAAL KAN NIET OPBOUWEN. Daarom, die in een vreemde taal spreekt, die bidde, dat hij

1 Cor.
14:20-22

KLANKTAAL IS EEN TEKEN. Broeders, wordt geen kinderen in het verstand, maar zijt kinderen in

het moge uitleggen. Want indien ik in een vreemde taal bid, mijn geest bidt wel, maar mijn
verstand is vruchteloos. Wat is het dan? Ik zal wel met den geest bidden, maar ik zal ook met het
verstand bidden; ik zal wel met den geest zingen, maar ik zal ook met het verstand zingen.
Anderszins, indien gij dankzegt met den geest, hoe zal degene, die de plaats eens ongeleerden
vervult, “amen” zeggen op uw dankzegging, dewijl hij niet weet, wat gij zegt? Want gij dankzegt
wel behoorlijk, maar de ander wordt niet gesticht.
Ik dank mijn God, dat ik meer vreemde talen spreek, dan gij allen; maar ik wil liever in de
Gemeente vijf woorden spreken met mijn verstand, opdat ik ook anderen moge onderwijzen, dan
tien duizend woorden in een vreemde taal.
de boosheid, en wordt in het verstand volwassen. In de wet is geschreven:
“Ik zal door lieden van andere talen,
en door andere lippen
tot dit volk spreken,
en ook alzo zullen zij Mij niet horen,”
zegt de Heere.
Zo dan, de vreemde talen zijn tot een teken niet dengenen, die geloven, maar den ongelovigen;
en de profetie niet den ongelovigen, maar dengenen, die geloven.

1 Cor.
14:23-25

PROFETIE ONDERWIJST. Indien dan de gehele Gemeente bijeenvergaderd ware, en zij allen in

1 Cor.
14:26-33

ORDELIJK GEBRUIK VAN GAVEN. Wat is het dan, broeders? Wanneer gij samenkomt, een iegelijk

1 Cor.
14:34-36

VROUWEN MOGEN NIET LEIDEN. Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet

1 Cor.
14:37-40

AANWIJZINGEN ZIJN VAN GOD. Indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijke, die

vreemde talen spraken, en enige ongeleerden of ongelovigen inkwamen, zouden zij niet zeggen,
dat gij uitzinnig waart? Maar indien zij allen profeteerden, en een ongelovige of ongeleerde
inkwame, die wordt van allen overtuigd, en hij wordt van allen geoordeeld. En alzo worden de
verborgene dingen zijns harten openbaar; en alzo, vallende op zijn aangezicht, zal hij God
aanbidden, en verkondigen, dat God waarlijk onder u is.
van u, heeft hij een psalm, heeft hij een leer, heeft hij een vreemde taal, heeft hij een openbaring,
heeft hij een uitlegging; laat alle dingen geschieden tot stichting; en zo iemand een vreemde taal
spreekt, dat het door twee, of ten meeste drie geschiede, en bij beurte; en dat één het uitlegge.
Maar indien er geen uitlegger is, dat hij zwijge in de Gemeente; doch dat hij tot zichzelven
spreke, en tot God.
En dat twee of drie profeten spreken, en dat de anderen oordelen. Doch indien een ander, die er
zit, iets geopenbaard is, dat de eerste zwijge. Want gij kunt allen, de een na den ander
profeteren, opdat zij allen leren, en allen getroost worden. En de geesten der profeten zijn den
profeten onderworpen. Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de
Gemeenten der heiligen.
toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. En zo zij iets
willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen; want het staat lelijk voor de vrouwen,
dat zij in de Gemeente spreken.
Is het Woord Gods van u uitgegaan? Of is het tot u alleen gekomen?
erkenne, dat, hetgeen ik u schrijf, des Heeren geboden zijn. Maar zo iemand onwetend is, die zij
onwetend.
Zo dan, broeders, ijvert om te profeteren, en verhindert niet in vreemde talen te spreken. Laat
alle dingen eerlijk en met orde geschieden.
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