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Sondag, 20 Augustus 2017 

Skriflesing:   1 Korintiërs 12:4-31 

Tema:   Vasberade en ywerig  

 

Skriflesing  

1 Korintiërs 12:4-31 

4 Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee; 5 daar is 'n 

verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee; 6 daar is 'n 

verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. 

7 Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. 8 Aan die 

een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat, aan 'n ander 'n woord 

van kennis deur dieselfde Gees; 9 aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander 

genadegawes van gesondmaking deur die één Gees. 10 Aan die een gee Hy die krag om wonders 

te doen, aan 'n ander die gawe om te profeteer, en aan nog 'n ander die gawe om tussen die 

geeste te onderskei. Aan nog een gee Hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik en aan 

'n ander om dit uit te lê. 11 Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan 

elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel soos Hy wil. 12 Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede 

het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van 

Christus. 13 Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop, of 

ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry. Ons is almal van die een Gees deurdrenk. 14 Die liggaam 

bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. 15 As die voet sou sê: "Omdat ek nie 'n hand is 

nie, is ek nie deel van die liggaam nie," hou hy om dié rede tog nie op om deel van die liggaam te 

wees nie. 16 En as die oor sou sê: "Omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie," 

hou hy om dié rede eweneens nie op om deel van die liggaam te wees nie. 17 As die hele liggaam 

oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? 18 Maar nou 

het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik, in die liggaam gevoeg soos Hy dit wou hê. 19 As 

almal saam net een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? 20 Nou is daar wel baie lede maar 

net een liggaam. 21 Die oog kan nie vir die hand sê: "Ek het jou nie nodig nie." Die kop kan weer 

nie vir die voete sê: "Ek het julle nie nodig nie." 22 Inteendeel, die lede van die liggaam wat as die 

swakste voorkom, is juis noodsaaklik, 23 en dié wat vir ons minder mooi lyk, klee ons met groter 

sorg. So word ons minder aansienlike dele besonder mooi gemaak, 24 terwyl die aantreklike dele 

dit nie nodig het nie. God het die liggaam so saamgestel dat Hy groter eer gegee het aan die lid 

wat eer kortkom, 25 sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede 



ds. Jaco van Sittert| 2017 

 

 

2       

gelyke sorg vir mekaar dra. 26 As een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die 

lede saam bly. 27 Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. 28 En in 

die kerk is daar mense aan wie God 'n bepaalde taak gegee het. Ten eerste is daar apostels, ten 

tweede profete, ten derde leraars; verder is daar dié wat wonderdade kan doen, dan dié wat 

genadegawes ontvang het om mense gesond te maak, om hulp te verleen, om leiding te gee of 

om ongewone tale of klanke te gebruik. 29 Is almal miskien apostels? Is almal profete? Is almal 

leraars? Kan almal miskien wonders doen? 30 Het almal die genadegawes om mense gesond te 

maak? Of gebruik almal miskien ongewone tale of klanke en kan almal dit uitlê? 31 Lê julle toe op 

die beste genadegawes. 

 

Preek  

Geliefdes van ons Here Jesus Christus,  

Verlede week het ons gekyk na wat Jesus vir sy dissipels gesê het oor Sy opoffering wat Hy vir 

hulle sou maak. Hy het op hulle harte geruk deur hulle aan te moedig om Sy liggaam te eet en Sy 

sy bloed te drink. Hulle het mooi verstaan dat Hy nie van kannibalisme praat nie, maar dat Hy 

word die Paaslam wat vir hulle boete doen by God en dat Hy word die bloed, daardie bloed wat op 

die altaar gespat is deur die priester omdat die bloed die essensie van lewe in het(het hulle 

geglo), so  gee Jesus Sy essensie, Sy wese, wat namens die mens straf ontvang voor God. 

Baie van Sy dissipels het omgedraai en weg geloop. Hulle wou nie afsien van hulle aardse gemak 

nie. Hulle wou nie glo dat Jesus die plek inneem van hulle ophoudende rituele nie, en dat Hy vir 

eens en ver altyd hulle red van die ewige dood nie. Ons tema was toe verlede Sondag – opgee en 

padgee – wanneer mens nie regtig met God in verhouding wil tree nie, nadat hulle besef het wat 

Jesus vir hulle gedoen het nie, deur Jesus se sterf aan die kruis.  

 

Vandag sê ons, NEE! Daar is geen opgee en padgee nie. Ons is eerder vasberade en ywerig! 

Ons kom sit netnou aan die tafel van die Here en ek en jy gaan die liggaam Christus eet en ons 

gaan Sy bloed drink en daardie liggaam en bloed verteenwoordig die ontsaglike liefde wat God vir 

jou het! Ek glo dit en u kan dit ook maar glo!  

 

Ek kom aan hierdie tafel sit want hier is ek intiem met Christus en ek is intiem met Hom saam met 

my broers en my susters, want dit is wat ons vanmekaar is! 
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Paulus skryf hier in sy brief aan die gemeente in Korinte en hy antwoord hulle vrae oor hulle 

geloof. Mens kan ook hoor dat hierdie gelowiges was saam die kerk. Daar was nie so iets soos 

julle hou daar kerk en ‘n paar ander bly by die huis nie. As jy ‘n volgeling van die evangelie van 

Jesus Christus was en jy het in Korinte gewoon dan was jy deel van die gemeente in Korinte.  

 

Vandag dink mense dat kerk is daardie gebou daar en daardie denominasie daar, maar die 

waarheid is dat as jy ‘n volgeling van Jesus Christus is, dan is jy deel van die kerk. Jy is kerk.  

 

Party mense sal redeneer en sê - dat hulle het nie die kerk nodig om in die hemel te kom nie. Die 

antwoord is dat die kerk het jou nodig, omdat jy vir Jesus lief is, om te help dat ander mense wat 

nie glo nie, wel in die hemel kan kom, deur jou bydra en jou vasberadenheid en jou ywer as ‘n 

liggaamsdeel van die liggaam van Christus! 

 

Om ‘n volgeling van Jesus Christus se wees is om te besef dat jy het ‘n rol om te speel in die kerk. 

Maar speel jy jou rol?  

 

Verlede week het ons gehoor dat Jesus vra van ons om van Sy liggaam te eet en Sy bloed te 

drink, en  

dit beteken verder dat ons moet volg waar Hy lei,  

dit beteken dat ons moet ons kruis opneem waar Hy die voorbeeld was en  

dit beteken dat ons vra ‘wat is U wil Here vir my lewe’ en so staan ons vasberade en ywerig tot 

eer van God.  

 

Hoekom bons ons terug van hierdie verantwoordelikheid?  

Waarom is ons nie so vasberade en ywerig om die Here in die kerk te dien nie?  

 

Die antwoord is dat ons – 

Vra nie vrae aan onsself nie 

en ons het ‘n valse persepsie van wat van ons, as gelowiges, verwag word.  

 

Vrae  

Hoeveel keer hierdie week het jy gevra -Here wat is U wil in my omstandighede, in my keuses wat 

ek gaan maak? 
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As my kerk my vra om ‘n bydra te lewer, op watter wyse ook al, hoe gaan ek dit doen?  

Hoe sal ek U roeping beantwoord? 

Vra ons – Here wat wil u hê moet ek met my tyd, gawes, voorregte, geleenthede, vermoëns en 

talente doen sodat u kerk, my kerk U liefde en genade aan die wêreld kan bekend maak? 

 

En die kerk vra vir jou dinge. 

Christus vra dat jy sal ‘n offergawe gee, elke maand. 

Christus vra dat jy bydraes sal maak aan die behoeftiges. 

Jy word gevra om deel te neem aan projekte.  

Jy word aangemoedig om te kom groei in jou geloof en jou Bybel kennis. 

Jy word gevra om ander te kom onderrig.  

Jou gawes en jou tyd word gevra om in die amp te dien of om met die Swaeltjie Fees deel te 

neem of tee te skink of wat ook al dit mag wees.  

 

Vra ons, Here waar kan ek lidmaat van U liggaam wees? 

Vra ons sulke vrae? 

   

En tog lees ons dat Paulus die vergadering van gelowiges in die gemeente van Korinte 

verduidelik hoe kerk-wees eintlik moet lyk.  

 

Persepsie van kerk-wees 

Wat is jou persepsie van kerk? Gebeur dit net op Sondae?  

Is dit jou poging om amper elke Sondag in die kerk te kom, dan het jy kerk-wees laat slaag? 

Is dit ‘n plek waar ek my oortuigings moet gaan afdwing? 

Is dit ‘n plek waaraan ek maar net moet behoort sodat ek darem ‘n dominee het wat my kan trou, 

my kinders kan doop en dat ek miskien eendag ‘n kerk het wat my sal begrawe as ek dood gaan? 

 

Jesus sê nee. Kerk is Sy liggaam. Jy en ek is broers en susters wat saam kom en mekaar bou, 

mekaar aanvul, mekaar laat groei en wat die opdrag het om nog meer boers en susters te gaan lei 

na God toe.  

 

Deur Christus het ons, wat verlore was en wat geen werklike tuiste gehad het nie, burgers van die 

Koninkryk van God geword.  
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En ek is verseker trots daarop. En omdat ek bereid is om my burgerskap te aanvaar, weet ek dit 

beteken dat ek moet deelneem daaraan om my Koning se koninkryk uit te bou en bekend te 

maak.  

 

En weet u wat, Hy het my en jou klaar toegerus om dit te kan doen.  

Ons swoeg nie op ons eie nie, ons is bemagtig deur die werking van die Heilige Gees.  

   

Werking van die Gees 

Paulus sê –  

4 Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee; 5 daar is 'n 

verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee; 6 daar is 'n 

verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. 

 

Dis as of God vir ons sê dat ons net beskikbaar moet wees en wees wie jy reeds is, en Hy sal jou 

gebruik om Sy Koninkryk uit te bou! 

 

As ons sê Here gebruik my, dan sal Hy jou gebruik!  

 

Hierdie gemeente, het die arsenaal, die wapens om God se Koninkryk uit te bou, maar ons het 

mekaar nodig. 

Ons het mense hier wat die ‘Woord van wysheid kan praat’. 

Ons het mense hier wat die ‘gawes van gesondmaking’ het. Om mense wat stukkend is heel te 

maak.  

Ons het mense wat die ‘krag het om wonders te doen’, deur wonderlike dinge te laat gebeur deur 

julle vermoëns.  

Ons het mense wat profeteer – wat m.a.w. God se wil mooi verduidelik en bekend te maak.  

Ons het mense wat elke gawe, wat die Gees gee het, kan biet.  

Maar wat gebeur as hulle dit nie doen nie? Wat gebeur as hierdie liggaam van Christus nie saam 

kom nie?  

 

Liggaam van gelowiges  

Paulus vergelyk vir my en vir jou, met ‘n liggaam. Nie net ‘n klomp mense wat Sondae vergader 

nie, maar ‘n lewendige liggaam waarvan elke lid, ‘n funksie het.  
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Jy, jy en jy en ek het ‘n funksie.  

13 Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop, of ons nou 

Jood of Griek is, slaaf of vry. Ons is almal van die een Gees deurdrenk. 14 Die liggaam bestaan 

ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. 15 As die voet sou sê: "Omdat ek nie 'n hand is nie, is ek 

nie deel van die liggaam nie," hou hy om dié rede tog nie op om deel van die liggaam te wees nie. 

16 En as die oor sou sê: "Omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie," hou hy om 

dié rede eweneens nie op om deel van die liggaam te wees nie. 17 As die hele liggaam oog was, 

hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? 18 Maar nou het God 

die lede, elkeen van hulle afsonderlik, in die liggaam gevoeg soos Hy dit wou hê. 19 As almal 

saam net een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? 20 Nou is daar wel baie lede maar net 

een liggaam. 21 Die oog kan nie vir die hand sê: "Ek het jou nie nodig nie." Die kop kan weer nie 

vir die voete sê: "Ek het julle nie nodig nie." 

 

Ons het mekaar nodig, want anders is ons swak.  

 

Simbiose  

U weet wat ‘n simbiose is, nè?  

Dit verwys na enige direkte en intieme saamleefverhouding tussen twee afsonderlike identiteite.  

En dis ons saam met God.  

Eintlik is dit nie heeltemal waar nie, want die Here het jou nie nodig nie, maar omdat Hy vir jou lief 

is en Sy lewe vir jou gegee het, het Hy daardeur bevestig dat ons met Hom een is.  

 

Dit raak dan ondenkbaar om te dink dat jy geen waarde kan toevoeg tot die liggaam van Christus 

nie. Jesus het sy lewe en sy bloed geskenk, daarom gee ons ons lewe en ons wese ook aan Hom 

en Hy vra net dat jy jy sal wees tot die beste van jou vermoë, tot Sy eer.  

 

Julle is die liggaam van Christus  

Broers en susters, ons is die liggaam van Christus. Ons wil dit wees. Ons is vasberade om Jesus 

se dissipels te wees. Ons is ywerig om in Sy liggaam ons deel by te dra. Nie omdat die dominee 

oulik is nie of omdat ek van die mense hou nie, of omdat hierdie kerk so mooi na my kyk nie. Nee. 

Jesus het Sy liggaam gegee en Sy bloed geskenk en dit, alleen, is die rede waarom jy ‘n 

vasberade, ywerige liggaamsdeel vir die liggaam van Christus, die kerk wil wees! 
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Slot  

U word nou genooi om Jesus se liggaam te kom eet en sy bloed te kom drink. As u verlede week 

kom groei het in die erediens in u geloof, dan sal u weet wat dit werklik beteken.  

Ons is een met Christus! En om Nagmaal te gebruik is jy besig om daardie feit te bevestig.  

 

Kom sit aan die tafel en kom eet die brood tot nagedagtenis van Jesus se liggaam wat Hy vir jou 

opgeoffer het en kom drink die wyn tot nagedagtenis van Jesus se bloed wat vir jou sondes 

gevloei het, maar word dan ook versterk in jou geloof en roeping om ‘n vasberade en ywerige deel 

te wees van die liggaam van Christus.  

27 Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. 

 Amen  

 


