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De Persoon en het Werk  
van de Heilige Geest 

Les 12/16: Geestelijke gaven in het Lichaam van Christus  

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/holyspir/index.htm 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling, ingekort, voetnoot door M.V. 

 
 
Het menselijke lichaam is wonderlijk gemaakt door God, de machtige Schepper. Toen David na-
dacht over het lichaam, zei hij: “Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; 
wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed” (Psalm 139:14). Uw lichaam is een bui-
tengewoon organisme dat uit miljarden kleine cellen bestaat. Er zijn meer cellen in uw lichaam dan 
er mensen in de wereld zijn! [Niemand weet zeker hoeveel cellen in het menselijk lichaam functio-
neren, maar wetenschappers schatten het aantal op zo’n 10 tot 100 biljoen1 cellen]. 

1. Er is een ander lichaam dat God heeft samengesteld 
Het menselijke lichaam is iets wonderlijks, maar er is een ander lichaam dat God wonderlijk heeft 
samengesteld. Dat is het Lichaam van Christus. 
Beschouw Efeziërs 1:22-23: “En Hij heeft alle dingen aan Zijn [Christus’] voeten onderworpen en 
heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente [de gelovigen], 23 die Zijn lichaam 
is”. Dit vers leert ons dat de Kerk (of Gemeente, het samenstelsel van gelovigen) Zijn Lichaam is! 
De Kerk is het lichaam van Christus, en Christus is het hoofd van dit lichaam (vers 20). 
We leren deze zelfde waarheid in Kolossenzen 1:18: “En Hij [Christus] is het hoofd van het li-
chaam, namelijk van de gemeente [de gelovigen]”. 
Net zoals het menselijke lichaam leden heeft (handen, voeten, armen, benen, ogen, oren, enz.) heeft 
ook het lichaam van Christus leden. We gaan zien wat die leden zijn. Beschouw 1 Korinthiërs 
12:27: “Samen bent u [de gelovigen] namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn 
leden”. Elke gelovige (elk gered mens) is een lid van het lichaam van Christus. Jezus Christus is het 
Hoofd en wij zijn de leden! 

2. Er is één lichaam maar er zijn vele leden 
Lees 1 Korinthiërs 12:12: “Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit 
ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus”. Drie keer lezen 
we over “één lichaam”, maar de leden zijn “veel”. 
Een menselijk lichaam heeft veel lichaamsdelen -- ogen, neus, maag, oren, armen, benen, enz. -- 
maar slechts één lichaam. Zo is ook het lichaam van Christus één, maar het heeft veel leden. 

“Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele” (1 Korinthiërs 12:14).  
Opdat een lichaam correct functioneert is het noodzakelijk om vele leden te hebben. Dit wordt be-
schreven in 1 Korinthiërs 12:14-31. Als u gered bent dan bent u één van deze leden, maar u bent 
niet de enige. Er zijn vele andere gelovigen in het lichaam van Christenen. 

3. Hoe wordt iemand een lid van het lichaam van Christus? 
Men wordt een lid van het lichaam van Christus vanaf het moment dat wij Jezus Christus ontvangen 
als onze persoonlijke Redder en we in Hem geloven. Wat gebeurt er dan? “Wij allen immers zijn 
door één Geest tot één lichaam gedoopt” (1 Korinthiërs 12:13). 

 
1 VS “trillion”; dit heet in Europa “biljoen”. Een biljoen is een miljoen maal een miljoen, of 1.000.000.000.000, of 1012. 
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Het woord “dopen” betekent “onderdompelen, iets plaatsen in iets anders”. Wanneer iemand wordt 
gedoopt dan wordt hij geplaatst of ondergedompeld in het water. Als u een stukje papier in uw Bij-
bel legt en deze sluit, dan kan u zeggen dat het stukje papier “gedoopt” werd in uw Bijbel. In 1 Ko-
rinthiërs 12:13 leren we dat God de gelovigen heeft gedoopt of geplaatst in het lichaam van Chris-
tus. Dit gebeurt van op het moment dat iemand is gered, en dat wordt hieronder geïllustreerd: 

 
 
Vanaf het moment dat u gered werd, bent u een lid geworden van dit wonderlijke lichaam. U werd 
een lid van de Kerk. U bent niet het enige lid. U bent één van velen! 

4. Elk deel van het lichaam leeft 
Het menselijke lichaam is een levend organisme. Elke cel in het lichaam leeft. Er is een groot ver-
schil tussen u en een etalagepop in de winkel. Een etalagepop lijkt menselijk maar ze bezit geen 
leven. U bent een levend organisme. 
Hetzelfde is waar wat het lichaam van Christus (de Kerk) betreft. De Kerk is niet gewoon een or-
ganisatie, maar ze is een levend organisme. Elk lid van het lichaam heeft leven: “Wie de Zoon 
heeft, heeft het leven” (1 Johannes 5:12). Elk lid van het lichaam heeft de Heilige Geest levend in 
zich (Romeinen 8:9 en 1 Korinthiërs 6:19). Sinds uw bekering hebt u de Heilige Geest, en bent u 
een levend lid van een levend organisme. U “die dood was door de overtredingen en de zonden” 
(Efeziërs 2:1) hebt nu “leven” (1 Johannes 5:12). 

5. Het Hoofd van het lichaam geeft de bevelen 
In het menselijk lichaam is het het hoofd dat de leden van het lichaam bestuurt. Uw hand kan niets 
doen tenzij het impulsen krijgt van de hersenen die de hand zeggen wat te doen. Uw benen kunnen 
niets van zichzelf doen maar moeten wachten op impulsen uit de hersenen die bepalen wat te doen. 
Het hoofd (met zijn hersenen) is het centrum van alle operaties van het lichaam. 
Wie is het Hoofd van het lichaam van Christus? Wie is het Hoofd van de Kerk? “En Hij [God] 
heeft alle dingen aan Zijn [Christus] voeten onderworpen en heeft Hem [Christus] als hoofd over 
alle dingen gegeven aan de gemeente” (Efeziërs 1:22-23). “Hij [Christus] is het hoofd van het li-
chaam” (Kolossenzen 1:18). “Christus [is het] Hoofd van de gemeente” (Efeziërs 5:23). Daarom is 
het Christus die de leden van het lichaam zou moeten zeggen wat te doen. Wij horen onze orders 
van Hem te ontvangen. Hij is het Hoofd, de Baas. Het is droevig dat de leden van het lichaam van 
Christus niet altijd de Heer Jezus Christus gehoorzamen. Wij zouden moeten gehoorzamen, maar 
soms falen we erin Zijn orders te volgen. En Zijn orders vinden we nergens anders dan in de Bijbel. 

Verenigd met Christus 
en verenigd met elkaar 
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6. Niet elk lid heeft dezelfde gave of functie 
Beschouw 1 Korinthiërs 12:15-18:  
“Als de voet zou zeggen: Omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan 
niet van het lichaam? 16 En als het oor zou zeggen: Omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het li-
chaam, is het daarom dan niet van het lichaam? 17 Als het hele lichaam oog was, waar zou het ge-
hoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? 18 Maar nu heeft God de leden, 
elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft”. 
Het lichaam heeft vele leden, die sterk van elkaar verschillen, maar die elkaar nodig hebben, zonder 
uitzondering, opdat zij samen één functionerend lichaam zouden vormen. Het lichaam heeft al die 
leden nodig. 
Hetzelfde is waar voor het lichaam van Christus (de Kerk of Gemeente). God heeft gelovigen ver-
schillende gaven en bekwaamheden gegeven. Jan is in staat bepaalde dingen te doen die Henk niet 
kan, en Henk kan bepaalde dingen doen die Jan niet aankan. Eén gelovige is in staat te prediken 
maar hij kan niet zingen. Een andere gelovige kan goed zingen, maar hij is niet begiftigd om een 
preek te houden. Het oor kan horen maar niet zien, en het oog kan zien maar niet horen. Beide zijn 
nodig! 
Robert McCheyne schreef over twee melaatsen die erwten zaaiden in een veld. De ene had geen 
handen, de andere geen voeten. Wegens hun ziekte waren die leden afgestorven. De ene zonder 
handen droeg de andere zonder voeten op zijn rug. En deze laatste, die handen had, droeg een zak 
met zaden, en liet op regelmatige afstanden een erwt in de aarde vallen, waarbij de andere deze in 
de grond drukte met zijn voet. En zo speelden zij het klaar het werk van één man te doen. Elk van 
deze mannen kon bepaalde dingen niet doen, maar samen waren zij in staat de job te klaren. Zo 
werkt ook het lichaam van Christus. Er zijn veel dingen die wij alleen niet zouden kunnen doen, 
maar wanneer we samenwerken zijn we in staat een taak te vervullen! 
Dezelfde God die het menselijk lichaam alles gaf wat het nodig heeft om te functioneren en gezond 
te zijn, is dezelfde God die het lichaam van Christus al het nodige heeft gegeven om te functioneren 
en gezond te zijn (zie 1 Korinthiërs 12:6-7, 11, 18). 

7. Elk lid van het lichaam is nodig en belangrijk 
Lees 1 Korinthiërs 12:21: “En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of ver-
volgens het hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie niet nodig”.  
Stel dat uw oog een stuk chocolade ziet, dan heeft uw oog een hand nodig om het stuk chocolade te 
grijpen. Zo ook heeft de hand het oog nodig. De hand is belangrijk en het oog is belangrijk. En zo 
ook heeft het hoofd de voeten nodig en de voeten het hoofd. De voeten kunnen geen denkwerk ver-
richten en het hoofd kan niet stappen.  
Alle lichaamsdelen zijn belangrijk en ze moeten allen samenwerken. De leden van het menselijke 
lichaam werken heel goed samen. Zo moet dat ook in het lichaam van Christus zijn. Een illustratie 
hiervan is volgend verhaal: 
“De gereedschappen van een timmerman hielden een conferentie. Broeder Hamer was voorzitter, 
maar de anderen informeerden hem dat hij beter kon vertrekken omdat hij te luidruchtig was. 
“Goed, goed”, zei hij, “ik vertrek, maar broeder Schaaf moet ook meekomen. Er zit geen diepte in 
zijn werk. Hij is altijd oppervlakkig”. Broeder Schaaf antwoordde: “Wel, broeder Liniaal moet ook 
gaan. Hij meet mensen voortdurend af alsof hij de enige is die juist is”. Broeder Liniaal klaagde 
daarna over broeder Schuurpapier, en zei: “Hij is altijd ruw tegen de mensen”. Broeder Schuurpa-
pier ergerde zich aan broeder Zaag, en beweerde dat deze laatste een erg scherpe en snijdende per-
soonlijkheid had. Broeder Zaag ventileerde zijn kritiek tegen broeder Waterpas, zeggend dat hij er 
altijd toe neigt anderen te verwijten dat ze onevenwichtig zijn. Broeder Waterpas had een belangrijk 
probleem met broeder Handboor en beschuldigde hem ervan zijn lange doordringende neus te ste-
ken in andermans zaken. En broeder Handboor had dan weer iets tegen broeder Houtklem omdat 
deze laatste alles onder spanning zette en nooit gerelaxeerd leek te zijn. 
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Te midden van deze bittere discussie, kwam de Timmerman van Nazareth binnen. Hij sprak streng 
tot alle gereedschappen, berispte hen, en vertelde dat zij hun vrede moesten behouden. Hij zei dat 
ieder van hen een doel had, en dat zij elk uniek gemaakt waren om dat doel te vervullen. Hij zei hen 
dat ieder van hen belangrijk was en een bijzondere taak te vervullen had. De Timmerman vertelde 
dat Hij ieder van hen nodig had om Zijn werk te doen. Hij ging dan naar Zijn werkbank om een 
preekstoel te maken voor het prediken van het evangelie. Hij gebruikte de hamer, de schaaf, de lini-
aal, het schuurpapier, de zaag, de waterpas, de handboor en de houtklem. Niet één gereedschap 
bleef ongebruikt. Nadat de preekstoel af was, stond broeder Liniaal op en zei: “Ik zie nu dat wij 
allen werklieden zijn die samenwerken met God”. 
Hetzelfde is waar voor de leden van de Kerk, gelovigen in het lichaam van Christus. God wil ieder 
van ons gebruiken in Zijn werk. Elk lid van de Kerk is nodig en belangrijk. Ieder van ons nu heeft 
zijn zwakheden, karakteriële leemten en we zondigen soms. Maar Efeziërs 4:2 roept ons op “elkaar 
in liefde te verdragen”. 
Lees ook Efeziërs 4:32: “maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef 
elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft”. 
Moge de gereedschappen van de Timmerman ons eraan herinneren dat als we vervuld zijn met de 
Geest, en overgegeven zijn aan Gods bestuur, dan de Heer Jezus in staat is ieder van ons in het li-
chaam van Christus te gebruiken, op een manier die Hem behaagt, zodat we elkaar kunnen opbou-
wen en een schijnend getuigenis zouden zijn voor hen die buiten het lichaam van Christus zijn. 
Als u gered bent, dan hebt u een belangrijke plaats in het lichaam van Christus, en de kerk heeft u 
nodig! U moet ook weten dat sommige leden van het lichaam, die niet zo prominent en niet zo 
zichtbaar of niet zo “aantrekkelijk” zijn, toch erg belangrijk zijn. 
Er zijn in de kerk sommige leden die erg zichtbaar zijn en prominent. Iedereen ziet de predikers en 
de leraars. Koorleden en zij die instrumenten bespelen zijn ook altijd zichtbaar. Maar er zijn leden 
die even belangrijk zijn alhoewel zij niet zo zichtbaar zijn. Er kan een oudere vrouw zijn die niet 
opvalt, maar zij bidt getrouw elke dag. Een van de redenen dat de kerkleiders kunnen prediken en 
onderwijzen is dat zij gesteund worden door getrouwe mensen zoals deze vrouw die voor hen bid-
den. Anderen steunen en helpen op allerlei manieren. Mensen kunnen u niet altijd zo duidelijk op-
merken als iemand anders, maar dat betekent niet dat u onbelangrijk bent.  
Zie 1 Korinthiërs 12:22-24: “Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te 
zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. 23 En aan de leden van het lichaam die wij als minder 
eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. 
24 Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, 
dat Hij aan het lid dat tekort komt, groter eer gaf”. 

Over tevreden zijn met Gods plaatsing in het lichaam 
Een koning ging eens naar zijn tuin en vond alles verwelkt en kwijnend. Hij sprak tot een eik die bij 
de poort stond en vond hem levensmoe want hij was niet groot en mooi zoals de pijnboom. De pijn-
boom was ontmoedigd omdat hij geen mooi fruit kon voortbrengen zoals de perenboom, terwijl de 
perenboom ontsteld was omdat hij niet de liefelijke geur had van de sparrenboom. En zo ging de 
koning door de hele tuin. Hij kwam bij een viooltje en zag haar frisse, mooie gelaat, vol van vro-
lijkheid. Toen zei de koning: “Wel, kleine bloem, ik ben blij iemand te vinden die gelukkig is te 
midden van deze algemene scène van ontmoediging”. Ze antwoordde: “Uwe majesteit, ik weet dat 
ik klein gebouwd ben, maar ik begreep dat u een viooltje wilde toen u me plantte. Als u een eik of 
een perenboom had gewild, dan had u er zo een in mijn plaats geplant. Ik ben er dus toe genoopt om 
gewoon de beste kleine bloem te zijn die ik maar kan zijn!” De koning lachte naar het liefelijke 
viooltje dat de hoek van zijn tuin opvrolijkte, want haar getrouwheid verheugde zijn hart! Gelovige, 
ook u hebt een unieke plaats in Gods plan -- maak daar het beste van! 
 
8. Een lid (gezond of ziek) beïnvloedt het hele lichaam 
“En als één lid lijdt, lijden alle leden mee” (1 Korinthiërs 12:26). 
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Als u met een hamer per ongeluk op uw duim klopt, dan zal het hele lichaam daardoor beïnvloed 
worden. Uw mond zou roepen: “AI!” Als u verkouden bent of een zere keel hebt, dan voelt uw hele 
lichaam zich miserabel. 
Hetzelfde is waar in het lichaam van Christus. Als één lid geestelijk ziek is, dan zal het hele lichaam 
daarin betrokken zijn! Als één lid geen goed getuigenis op het werk of in het openbaar kan geven, 
dan zal dit het getuigenis van de hele Kerk aantasten. Het tegenovergestelde is eveneens waar: als 
één lid van het lichaam van Christus gezond is en het geestelijk goed doet, dan zal dit het hele li-
chaam helpen. 

Wat wij doen is erg belangrijk want dit beïnvloedt het hele lichaam! 

9. Wanneer het lichaam gekwetst is zal het Hoofd dit voelen 
Als iemand op uw teen trapt dan weet onmiddellijk uw hoofd daarvan! Er zal dan een boodschap 
komen van uw teen naar uw hoofd. Wanneer enig lid van het lichaam pijn heeft dan zal er altijd een 
boodschap naar het brein gaan en het hoofd weet er altijd van. 
Wanneer een gelovige gekwetst is, dan weet de Heer Jezus Christus daar altijd van. Hij is het 
Hoofd van de Kerk. Als het lichaam geraakt wordt dan weet het Hoofd daar onmiddellijk van. 
In Handelingen 8:1 en 9:1 leren we dat Saulus christenen vervolgde. Daarna, in Handelingen 9:4, 
zei Jezus tot Saulus: “Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?” Saulus vervolgde de christenen maar 
Jezus sprak van “Mij”. Zie ook 9:5: “Ik ben Jezus, Die u vervolgt”. Jezus leerde Saulus dat wan-
neer men het lichaam (christenen) vervolgt, men tegelijk het Hoofd (Christus) vervolgt. 
Ongeacht wat voor moeilijkheden of problemen wij meemaken, de Heer Jezus kent ze allemaal. Als 
mensen ons bespotten, tegen ons spreken of ons op een of andere manier pijn doen, dan voelt de 
Heer Jezus dit! De leden van het lichaam hebben een wonderlijke relatie met hun hemelse Hoofd. 
Wij zijn met Hem verbonden. 

10. Het lichaam moet gezond blijven 
Het menselijk lichaam moet gezond blijven. Dit is de reden waarom we zorg moeten dragen voor 
ons lichaam, genoeg rust moeten nemen, de juiste voeding, enz. Ook het lichaam van Christus moet 
gezond blijven. Het lichaam van Christus is slechts zo gezond als de individuele leden gezond zijn. 
Als een lid van het lichaam, zou ik ook moeten onthouden dat ik niet ziek moet worden omdat een 
ander ziek is. Zelfs als andere gelovigen geestelijk ziek zijn, kan God mij helpen om gezond te blij-
ven. De enige persoon die mij echt kan tegenhouden om geestelijk gezond te zijn ben ikzelf! Als ik 
niet geestelijk gezond ben, dan kan ik andere leden van het lichaam van Christus niet de schuld ge-
ven. Dan ligt de schuld bij mij. 
Als er vele leden ziek zijn, dan zal het lichaam daar niet goed bij varen. Hoe kan iemand een ge-
zonde gelovige zijn? Wat moet een mens daarvoor doen? Hoe zou u een gezonde gelovige beschrij-
ven? Hoe gezond bent u? Als andere gelovigen zo gezond zouden zijn als u, zou het lichaam van 
Christus het dan goed maken?  

“Being A Healthy Believer”: http://www.middletownbiblechurch.org/lochurch/healthy.htm 
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