
’n Lewende ledemaat tot  God eer 
Teks: 1 Korinthiërs 12: 12 - 32

Teksvers: 1 Korinthiërs 12: 12


1. Inleiding 
Wanneer mense in organisasies betrokke raak 
sien ons dikwels twee benaderings. Hierdie 
benaderings is ook dikwels, duidelik in mense 
se loopbaan ontwikkeling. Daar is ‘n groep 
mense wat tevrede is met ‘n hoë betrekking in 
‘n klein onderneming. Dan is daar ‘n groep 
mense wat eerder streef na ‘n lae betrekking, 
in ‘n groot onderneming. Daarom wanneer 
mense in organisasies betrokke raak, evalueer 
hulle dikwels eie vermoëns teenoor die 
organisasie grote en mik dan na ‘n vlak in die 
organisasie.


Hierdie inleiding klink dalk baie gewoon en 
alledaags. Tog is dit juis alledaagse gebruike 
en oortuigings wat maklik die kerk binne 
gedra word. En daarom is dit juis waar ons 
ook in die teksgedeelte vandag is. Ons weet 
dat verdeeldheid ‘n groot gevaar vir die 
gemeente van korinte inhou, en daarom is dit 
een van die groot tema’s in 1 Korinthiërs. Maar 
een van die oorspronge vir verdeeldheid word 
vir ons verduidelik in ons teksgedeelte 
vandag. Dit werk so:


Korinthiërs was ‘n nuwe gemeente wat Paulus 
op een van sy sendingreise gehelp stig het. 
Maar alhoewel die Christelike geloof vir mense 
nuut was, was aanbidding en 
geloofsbeofening nie iets nuuts nie. Die 
groepe Jode in die gemeente was maar klein. 
Die res van die mense was afkomstig vanuit 
ander gelowe. Hulle was goed vertroud, met 
ander aanbiddingspraktyke. En hulle het soos 
ons aan die begin gesê het, hulle vermoens 
opgeweeg in verhouding tot hierdie nuwe klein 
gemeente. Dit het dan baie mens tot die 
gevolgtrekking gebring, dat as hulle nie ‘n 
leiersposisie kan beklee nie, dan stel hul nie 
belang nie. 


Daarom is hierdie gedeelte van Paulus so 
nodig. Want alhoewel hierdie gedeelte dikwels 
gekaap word om eenheid in diversiteit te 
verkondig, lê die klem eerder op politiese 
hoogmoed.


2. Baie ledemate 

Een ding wat die pandemie omgewing van 
ons geweldig bevorder het is individualisme. 
Soos sosiale strukture afgebreek is deur 
inperkingsregulasies, so het die mense geleer 
om op sy eie reg te kom. Die hulp van ander 
was net nie meer daar nie. En soos verskeie 
take steeds moes gebeur, het die mens 
eenvoudig ontwikkel om dit te kan doen. Maar 
hierdie afsonderlike ontwikkel, hoewel dit baie 
goed is, kom teen ‘n prys. Die prys is ‘n 
ontwikkeling weg van mekaar af.


Dit is ook presies wat met die gemeente in 
Korinte gebeur het. Paulus is weg verder op 
sy verdere sendingreise. Die gemeente bly 
agter en ander leiers neem oor. Maar ook 
gemeentelede word geestelik hoogmoedig. 
Verskeie geestelike gawes verleen status aan 
lidmate, en kort voor lank sien hulle neer op 
mekaar. 


Maar in die moderne geloofswêreld vandag, is 
dit selfs nog erger. Mense is vandag baie meer 
individueel as in antieke tye. En volgehoue 
druk uit humanistiese oorde, bring mense 
vandag by die oortuiging, dat hulle eie 
belewenisse, die enigste waarheid is. Daarom 
tref ons vandag maklik die ek alleen het 
oorgebly gevoel aan. Soos Eliá in 1 Konings 
19 dink baie mense vandag, dat hulle alleen 
die Here dien. Daarby word daar gereeld 
agterdog oor kerke en gemeentes gesaai. 
Daarom kies is mense kies om geloof op hulle 
eie, uit te leef.


Maar dit juis waar ons teksvers vandag begin, 
baie lede. Die liggaam of kerk van die Here, 
bestaan nie uit een gespesialiseerde deel nie. 
Dit is eerder ‘n bymekaarvoeging van baie 
lede, daarom is niemand op sy enkel eie kerk 
nie, En juis daarom sal almal wat deur die 
genade groei op die geloofspad, uiteindelik ‘n 
behoefte hê om aan ‘n kerk toe te behoort. 
Daar sal ‘n verlange na die gemeenskap van 
gelowiges ontstaan. Daardie behoefte sal ook 
nooit volledig bevredig kan word deur aan lyn 
eredienste nie.

3. Een liggaam  
Die beeld van die liggaam word spesifiek 
gekies vir die openbaring in ons teksgedeelte. 
En soos met die Woord van die Here die geval 
is, is dit die ideale beeld. Die eerste voordeel 
in die beeld van die liggaam is die 
algemeenheid daarvan. Ons almal beskik oor 
‘n fisiese liggaam wat ons daagliks gebruik. 
Hierdie liggaam van ons voel soms goed, en 
soms sleg. Dit word siek en ervaar pyn. En dit 
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is juis dan wanneer ons meer te wete kom oor 
ons liggaam om die ongemak te probeer 
verwyder.


Wanneer ons meer te wete kom. Dan sien ons 
dat die liggaam opgebou is uit komponente, 
wat ons organe noem. Daar is drie eienskappe 
van organe wat vir ons belangrik is in hierdie 
konteks. Dit is funksie, voorkoms en 
belangrikheid. Die teksgedeelte beskryf dit vir 
ons so mooi. Vers 17 sê dat ons nie so kom 
hoor nie, as die hele liggaam net een 
gespesialiseerde oog was. Die funksie van 
hoor sou verlore met die afwesigheid van die 
oor. Ons moenie krities kyk na die antieke 
mens se verstaan van die menslike liggaam 
nie. 


Want ook oor die voorkoms het mense die 
waarheid baie goed verstaan. Daar is sekere 
liggaamsdele wat eerder bedek moet word. 
Ons weet dat dit vandag nog so is dat seker 
liggaamsdele nie ten toon behoort gestel te 
word nie. Hierin lê natuurlik ook die opdrag 
aan die kerk om juis swakker lidmate te 
bedek. Met ander woorde te beskerm en te 
versorg.


Maar laastens kom ons natuurlik by die 
belangrikheid van die ledemate. In vandagse 
kultuur wat gelykheid, teen alle koste 
bevorder, wil mense niks hoor van 
belangrikheid of gesagstrukture nie. Die punt 
bly tog staan dat daar in die liggaam 
belangriker, en minder belangrike organe is. 
Ons sien dit in die mediese veld, wanneer ‘n 
orgaan so beskadig is, dat dit eerder uit die 
liggaam, verwyder word. Dit word gewoonlik 
gedoen sodat die ander organe nie ook 
beskadig word nie. Maar daar is sekere 
belangrike organe wat tog nie verwyder kan 
word nie, want dan sal die liggaam net sterf. 
Dus is daar duidelik belangriker organe.


Maar om jouself uit die liggaam van die kerk te 
wil verwyder net omdat jy nie ‘n belangrike 
ledemaat nie, is net so sinneloos, as om ‘n 
vinger of toon af te kap, net omdat dit nie ‘n 
oog of oor is nie. Jakobus 3:1 sê immers: My 
broers, julle moenie almal leermeesters wil 
wees nie, want julle moet weet dat ons wat 
leermeesters is, strenger as ander beoordeel 
sal word.


4. Christus as hoof 
Tog bly die vraag maar wie is dan die 
belangrikste ledemaat van die kerk? En die 
antwoord hierop is juis die skerp punt van ons 
teksgedeelte vandag. Die antwoord is ons 

Here Jesus Christus. Hy wat ons juis deel 
gemaak het van hierdie liggaam, omdat Hy Sy 
liggaam gegee het as offer. Sy liggaam is 
gebreek tot die versoening van al ons sondes. 
Dit is wat ons juis gedenk by die Heilige 
Nagmaal volgende week. En derhalwe is dit 
ons fokus, in hierdie voorbereidingsweek. 


Dit is ook die probleem met hierdie debat oor 
belangrikheid. Want ‘n ambisieuse mens streef 
juis uiteindelik die mag en posisie van sy eie 
leier na. In die kerk is dit nie anders nie. 
Mense wat ten alle kostes leiers wil wees, 
gaan uiteindelik die plek van Christus as 
Verlosser ook wil inneem. En dit was juis die 
dreigende gevaar wat in Korinte bestaan het. 
Daarom was hierdie brief aan hulle so nodig.


Maar dit is nie net aan hulle nie. Ook ons moet 
vandag weer hierdie boodskap hoor. Want ons 
wil so graag vandag kerk rondom ons 
behoeftes en gemak inrig. Ons wil soms die 
liggaam buig en dwing in die rigting wat ons 
eintlik wil. En soms is ons soos ‘n ledemaat 
wat stadigaan homself probeer amputeer, 
sonder om te besef dat hy buite die liggaam 
sal sterf. Want die voeding wat lewe gee kom 
net deur die are van die kerk as liggaam. 


Die enigste ware hoof van die kerk is Christus. 
Kolossense 1:8 maak dit vir ons duidelik: 18Hy 
is die hoof van die liggaam, van die kerk. Hy is 
die oorsprong daarvan. Hy maak ons deel van 
die liggaam deur sy bloed. Dit wat Hy gestort 
is tot vergifnis van al ons sondes. Kom ervaar 
volgende week weer hierdie voeding aan die 
tafel van die Heilige Nagmaal. 


5. Slot 
Ons sluit hierdie nabetragtigingsdiens af met 
‘n uitnodiging. Die bekende uitnodiging om 
volgende week aan die nagmaalstafel te kom 
aansit. Want in die heilige sakrament van die 
Nagmaal, ervaar ons die genade van die Here. 
Dit is juis aan die een tafel met die een brood 
waar ons weer die eenheid versterk. Die 
eenheid tussen die gemeenskap van 
gelowiges, maar ook veral die eenheid met 
ons Here Jesus Christus. Want soos ons in 
ons teks gedeelte gesien het word hierdie 
eenheid al van die vroegste tye af bedreig, 
veral deur eie grootheidswaan.


Maar dan is daar ook ‘n ander vraag wat na 
ons kom vanoggend. En dit is veral iets 
waaroor ons weer diep kan nadink, hierdie 
komende week. Dit is die saak van ‘n hoër pos 
in ‘n klein onderneming wat gelykstaande is 
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aan ‘n laer pos in ‘n groot onderneming. Ons 
het in die preek gesien dat die lidmate 
waarskynlik korinthe as ‘n klein gemeente 
gesien het. Nou is die vraag hoe sien ons die 
kerk vandag? 


Is die kerk daardie klein onbelangrike 
organisasie, waarvan ek net deel wil wees as 
ek in top strukture kan wees. Of self nie eers 
belangstel om van deel te wees nie. Of is die 
kerk werklik nog die belangrikste saak in my 
lewe. Is dit nog daar waar ek selfs die vloere 
sal gaan was as dit nodig is. Is daardie 
verbinding aan die ware wingerdstok deur die 
kerk nog werklik vir my so belangrik? 


Of wil ek eerder die Here dien waar en 
wanneer dit vir my goed en gemaklik lyk om 
dit te doen? Broer en suster kom ons 
bevorder eerder weer die eenheid onder die 
gemeenskap van gelowiges. Kom ons gaan 
verootmoedig onsself hierdie komende week, 
sodat ons ook die Nagmaal volgende reg en 
troosryk kan vier volgende week.


Amen
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