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

PROBLEEM TIJDENS BIJEENKOMSTEN. Het volgende wat ik moet regelen, is iets waar ik geen

1 Cor.
11:23-26

AVONDMAAL ALS HERINNERING AAN EENHEID. Wat ik u hierover al eerder heb verteld, heb ik van

1 Cor.
11:27-34

ETEN MET EENHEID IN GEDACHTEN. Wie op een onwaardige manier van het brood eet en uit de

goed woord voor over heb. Het gaat namelijk om uw bijeenkomsten, die schadelijk zijn in plaats
van nuttig. Ik heb gehoord dat er, wanneer u bijeenkomt, nogal wat onenigheid is. En ik geloof
wel dat er iets van waarheid in is. Er moeten wel splitsingen onder u plaatsvinden; anders zou
niet duidelijk worden wie aan de goede kant staan. Wanneer u bij elkaar komt om te eten, heeft
dat niets te maken met de maaltijd van de Here. Voordat de maaltijd goed en wel is begonnen,
schrokt iedereen zoveel mogelijk naar binnen, met het gevolg dat sommigen nog honger hebben
en anderen dronken zijn. Als u echt zoveel honger hebt, moet u eerst thuis iets eten. Betekent de
gemeente van God zo weinig voor u dat de arme medegelovigen door u geen kans krijgen om te
eten? Wat denkt u? Dat ik u een compliment zal geven? Ik denk er niet aan!
de Here ontvangen. In de nacht dat de Here Jezus werd verraden, nam Hij een brood, dankte
God ervoor en zei: "Dit is mijn lichaam, dat Ik voor u geef. Eet het geregeld als een herinnering
aan Mij." Na het eten nam Hij ook de beker en zei: "Deze beker is het nieuwe verbond, dat wordt
bekrachtigd met mijn bloed. Drink die geregeld als een herinnering aan Mij." Want telkens als u
van dit brood eet en uit de beker drinkt, bevestigt u daarmee dat de Here gestorven is. Doe dit tot
Hij terugkomt.
beker van de Here drinkt, zondigt daarmee tegen het lichaam en het bloed van de Here. Daarom
moet u uzelf eerst goed onderzoeken, voordat u van het brood eet en uit de beker drinkt. Want
wie eet en drinkt zonder rekening te houden met de diepe betekenis van deze maaltijd, haalt
Gods oordeel over zich. Daarom zijn er zoveel zwakken en zieken onder u en zijn velen al
gestorven. Als wij onszelf rekenschap geven van wat wij doen, zal de Here ons niet bestraffen.
Maar als Hij ons bestraft, doet Hij dat om ons op de goede weg te leiden. Anders zouden wij met
de wereld worden veroordeeld.
Dus, beste broeders, als u bij elkaar komt om te eten, wacht dan op elkaar; dan kunt u samen
beginnen. En als iemand honger heeft, moet hij eerst thuis eten. Anders haalt u in de
bijeenkomsten een oordeel over u. Er is nog het een en ander, maar dat zal ik wel regelen als ik
bij u kom.
Over geestelijke gaven

1 Cor. 12:1-3

BRON VAN GAVEN. Broeders, ik wil u over de geestelijke uitingen niet in onzekerheid laten. Toen

u nog niet gelovig was, leefde u onder de misleidende invloed van afgoden. Daarom wil ik u erop
wijzen dat niemand die door de Geest van God geleid wordt, kan zeggen dat Jezus vervloekt is.
En evenmin kan iemand oprecht zeggen dat Jezus de Heer is, behalve als hij door de Heilige
Geest geleid wordt.
1 Cor. 12:4-11

ONDANKS VERSCHEIDENHEID DEZELFDE BRON. De bijzondere gaven zijn verschillend, maar ze

worden gegeven door dezelfde Geest. De taken zijn verschillend, maar ze worden opgedragen
door dezelfde Here. De activiteiten zijn verschillend, maar ze worden ontplooid door dezelfde
God, Die alles in ons allen bewerkt.
De Geest openbaart Zich door elk van ons, tot welzijn van de hele gemeente. De een brengt
Gods wijsheid onder woorden, door de Geest; de ander geeft blijk van Gods kennis, door
dezelfde Geest. De een krijgt ergens geloof voor en de ander de gave om zieken te genezen,
beiden door dezelfde Geest. De een doet wonderen, de ander geeft Gods woord door. De een
weet de duivelse geesten van Gods Geest en Zijn engelen te onderscheiden, de ander spreekt
allerlei vreemde talen en weer een ander legt uit wat in die talen gezegd wordt. Maar het is een
en dezelfde Geest, Die dit allemaal bewerkt. Hij geeft ieder wat Hij nodig vindt. Hij deelt Zijn
gaven uit zoals Hij wil.
1 Cor.
12:12-14

LICHAAM HEEFT VELE DELEN. Ons lichaam bestaat uit vele delen, maar al die delen samen

vormen één lichaam. Zo is het ook met Christus. Want de Geest heeft ons allemaal door de doop

tot één lichaam samengevoegd: Het lichaam van Christus. Het doet er niet toe of wij Jood of nietJood zijn, slaaf of vrij man. Wij zijn allen doordrenkt met die ene Geest.
Een lichaam bestaat niet uit één enkel deel, maar uit vele delen.
1 Cor.
12:15-21

VERSCHEIDENHEID VAN HET LICHAAM. Als de voet zou zeggen dat hij niet bij het lichaam hoort,

1 Cor.
12:22-26

ALLE LEDEMATEN BELANGRIJK. De delen die het meest kwetsbaar schijnen, lijken juist het meest

1 Cor.
12:27-31

KERK HEEFT BEHOEFTE AAN VERSCHEIDENHEID. U hoort allemaal bij het lichaam van Christus

1 Cor. 13:1-3

LIEFDE IS GROOTSTE GAVE. Als ik wel de talen van mensen en engelen zou spreken, maar geen

omdat hij geen hand is, hoort hij daarom niet bij het lichaam? En als het oor zou zeggen dat het
niet bij het lichaam hoort, omdat het geen oog is, hoort het daarom niet bij het lichaam? Als het
lichaam alleen maar oog was, hoe zou het dan moeten horen? Als het lichaam een en al gehoor
was, hoe zou het dan moeten ruiken? Nee, God heeft alle verschillende delen in een lichaam
gezet, zoals Hij het goed vond. Als er maar één deel was, zou u niet van een lichaam kunnen
spreken. Maar er zijn vele delen en samen vormen zij één lichaam.
Het oog kan niet tegen de hand zeggen: "Ik heb je niet nodig." En het hoofd kan ook niet tegen
de voeten zeggen: "Ik heb jullie niet nodig."
nodig te zijn. Aan de delen van ons lichaam die we niet graag laten zien, geven we bijzondere
zorg en de minder nette delen van ons lichaam worden netjes bedekt. De nette lichaamsdelen
hebben dat niet zo nodig. God heeft het lichaam tot een eenheid samengevoegd en de op het
eerste gezicht niet zo belangrijke delen een belangrijke plaats gegeven. Anders zou er
onenigheid in het lichaam zijn. Elk deel moet voor de andere delen van het lichaam zorgen. Als
één deel lijdt, lijden de anderen mee. En als één deel geëerd wordt, zijn de andere delen daar
even blij mee als hij.
en ieder van u is een deel van dat lichaam. God heeft sommigen in de gemeente een taak
gegeven. Ten eerste zijn er apostelen, ten tweede degenen die Gods woord doorgeven en ten
derde leraren. Dan zijn er die wonderen doen en anderen die de gave hebben zieken te
genezen. Er zijn helpers en leiders en sommigen die vreemde talen spreken. Maar zij zijn toch
niet allemaal apostelen en geven toch niet allemaal Gods woord door? Zij zijn toch ook niet
allemaal leraren? Doet iedereen soms wonderen? Of hebben allen de gave om zieken te
genezen? Spreken ze soms allemaal in vreemde talen of kan ieder die talen uitleggen? Nee,
maar u moet streven naar de belangrijkste gaven.
Ik wil daarnaast nog wijzen op een weg, die u nog veel verder brengt in uw verhouding tot God.
liefde heb, klink ik als een dreunende gong of een schetterende cimbaal. Als ik Gods woord
doorgeef, alle diepe dingen doorgrond en alles weet en al het geloof heb, zodat ik bergen kan
verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets. Als ik mijn bezittingen stuk voor stuk uitdeel en mijn
lichaam geef om te worden verbrand, maar geen liefde heb, dan heb ik er niets aan.

1 Cor. 13:4-7

KWALITEITEN VAN LIEFDE. De liefde is geduldig; de liefde is vriendelijk; de liefde is niet jaloers.

Zij doet niet gewichtig en is niet trots; zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit
beledigd; zij neemt niemand iets kwalijk; zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid.
De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand.
1 Cor. 13:8-13

LIEFDE ZAL ANDERE GAVEN OVERLEVEN. Aan de liefde komt nooit een einde. Het spreken

namens God zal eens niet meer nodig zijn; het spreken in vreemde talen zal ophouden; kennis
zal dan niet meer worden gevraagd. Want wat wij weten, is onvolledig; en wat wij namens God
zeggen, is gebrekkig. Maar wanneer het blijvende en volmaakte komt, is dat het einde van het
gebrekkige en onvolmaakte. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind en
redeneerde ik als een kind. Maar nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke voorgoed achter mij
gelaten. Nu hebben wij nog geen heldere kijk op Christus, maar later zullen wij oog in oog met
Hem staan. Ik ken Hem nu nog niet volkomen, maar dan zal ik Hem volledig kennen, zoals Hij
mij door en door kent.
Kortom, er zijn drie dingen die blijven: Geloof, hoop en liefde. Maar de liefde is het voornaamste.
1 Cor. 14:1-5

PROFETIE TEGENOVER KLANKTAAL. Laat de liefde uw doel zijn, maar streef ook naar de gaven

van de Geest, in het bijzonder naar het spreken namens God. Als iemand in een vreemde taal
spreekt, spreekt hij tot God en niet tot mensen, want zij verstaan hem niet. Wat hij onder de
leiding van de Geest zegt, is geheimtaal. Maar wie woorden van God doorgeeft, spreekt de
mensen opbouwend, bemoedigend en troostend toe. Als iemand in een vreemde taal spreekt,
bouwt hij zichzelf op. Maar als iemand woorden van God doorgeeft, bouwt hij de gemeente op. Ik

zou graag willen dat u allemaal in vreemde talen sprak, maar nog liever dat u woorden van God
doorgaf, want dat is veel belangrijker. Als u iets in een vreemde taal zegt, heeft de gemeente er
alleen iets aan als u uitlegt wat het betekent.
1 Cor. 14:6-12

KLANKTAAL MOET VERTAALD WORDEN. Wat voor nut heeft het, broeders, als ik bij u kom en in

vreemde talen spreek? Maar het is heel anders als ik u in verstaanbare taal vertel wat God mij
duidelijk maakte; als ik u bekendmaak wat u nog niet weet of wat ik van God moet doorgeven. Of
als ik u iets leer. Denk maar eens aan muziekinstrumenten. De fluit en de citer bijvoorbeeld. Als
er zomaar wat op geblazen of getokkeld wordt, zal geen mens er enige melodie in horen. En hoe
moeten soldaten zich voor de strijd klaarmaken als de trompet geen duidelijk signaal geeft? Wel,
als u een taal spreekt die niemand verstaat, gaan uw woorden verloren in de lucht. Er worden in
de wereld vele talen gesproken. Maar als iemand iets tegen mij zegt in een taal die ik niet versta,
blijven wij vreemden voor elkaar. Dus moet u, omdat u zo vurig naar de gaven van de Geest
verlangt, proberen uit te blinken in díe gaven waar de gemeente door opgebouwd wordt.
1 Cor.
14:13-19

KLANKTAAL KAN NIET OPBOUWEN. Daarom moet iemand die in vreemde talen spreekt, God

1 Cor.
14:20-22

KLANKTAAL IS EEN TEKEN. Broeders, denk niet als kinderen, maar wees volwassen in uw

vragen of hij het ook mag uitleggen. Want als ik in een vreemde taal bid, is het mijn géést die
bidt; mijn verstand staat erbuiten. Wat ik hiermee wil zeggen, is dat ik zal bidden met mijn geest
én bidden met mijn verstand; ik zal tot eer van God zingen met mijn geest én zingen met mijn
verstand. Want als u alleen met uw geest God prijst en dankt, hoe kan dan een belangstellende
die daar ook is, zeggen of hij het met u eens is? Hij verstaat er immers niets van! U dankt wel
goed, maar een ander wordt er niet door opgebouwd.
Ik dank God dat ik, als ik alleen ben, meer dan u allemaal in vreemde talen spreek. Maar als ik
met andere gelovigen samen ben, zeg ik liever vijf woorden met mijn verstand dan duizenden in
een vreemde taal.
denken. Alleen in het kwaad moet u onmondig zijn. In de Boeken staat
dat God in onbekende talen
en door de mond van vreemdelingen
tot het volk zou spreken,
maar dat zij niet naar Hem zouden luisteren.
Daaruit blijkt wel dat de vreemde talen de óngelovigen iets duidelijk moeten maken en niet de
gelovigen. Maar de verstaanbare woorden die namens God worden gesproken, zijn voor de
gelovigen en niet voor de ongelovigen.

1 Cor.
14:23-25

PROFETIE ONDERWIJST. Anderzijds zal een ongelovige of belangstellende zeggen dat u dol

1 Cor.
14:26-33

ORDELIJK GEBRUIK VAN GAVEN. Weet u hoe het moet, broeders? Als u bijeen komt, neemt ieder

1 Cor.
14:34-36

VROUWEN MOGEN NIET LEIDEN. Waar gelovigen bijeen komen, moeten de vrouwen zwijgen. Zij

geworden bent als hij in de gemeente komt en ieder in vreemde talen hoort spreken. Maar als u
allemaal namens God spreekt, wordt zo iemand overtuigd en zal hij tot inzicht komen, omdat zijn
geweten gaat spreken. Wat er in hem omgaat, komt aan het licht. Dan zal hij op zijn knieën
vallen, God aanbidden en openlijk erkennen dat God bij u is.
deel aan de dienst. De een zingt een lied, de ander onderwijst; de een geeft door wat God hem
duidelijk heeft gemaakt, de ander spreekt in vreemde talen en weer een ander legt uit wat hij
zegt. Maar het moet wel opbouwend zijn. Er mogen niet meer dan twee of drie hardop in een
vreemde taal spreken en dan niet tegelijk, maar om de beurt. Bovendien moet iemand uitleggen
wat het betekent. Als die er niet is, mag u in de gemeente niet hardop in een vreemde taal
spreken. Doe het dan maar stil voor uzelf en voor God.
Er mogen ook niet meer dan twee of drie personen namens God spreken. Bovendien moeten de
anderen beoordelen of hun woorden door God zijn ingegeven of niet. Maar als er iemand zit aan
wie God ineens iets duidelijk maakt, moet degene die juist aan het woord was, stoppen met
spreken. Als het zo gaat, komen allen die woorden van God kunnen doorgeven aan de beurt.
Daardoor zullen alle aanwezigen iets leren en bemoedigd worden. Wie woorden van God
doorgeven, kunnen daar best even mee wachten tot een geschikt moment. God wil geen
wanorde, maar vrede en harmonie in alle gemeenten.
mogen niet spreken, maar moeten zo nederig zijn dat aan de mannen over te laten. Dat staat

trouwens ook in de wet van Mozes. Als zij iets willen vragen, moeten zij dat thuis aan hun man
vragen. Want een vrouw hoort in de gemeente niet te spreken. Wat denkt u wel? Dat Gods
woord uit uw midden is voortgekomen? Of dat het alleen ú heeft bereikt?
1 Cor.
14:37-40

AANWIJZINGEN ZIJN VAN GOD. En als iemand meent namens God te spreken of geestelijk

onderscheidingsvermogen te hebben, moet hij wel weten dat wat ik hier schrijf, een bevel van
God is. Wie het negeert, zal zelf genegeerd worden.
Dus, broeders, streef ernaar namens God te spreken, maar verbied het spreken in vreemde talen
niet. Alles wat gedaan wordt, moet fatsoenlijk en ordelijk gaan.
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