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Heidelbergse catechismus  
Uit zondag 19 vraag 51: ‘Welk nut heeft deze heerlijkheid van ons Hoofd 
Christus voor ons? Antwoord: Ten eerste dat Hij door zijn Heilige Geest 
in ons, zijn leden, de hemelse gaven uitstort. Vervolgens dat Hij ons met 
zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart.’ 
 
Uit zondag 21 vraag 55: Wat verstaat u onder de gemeenschap der heili-
gen? Antwoord: Ten eerste dat de gelovigen gezamenlijk en ieder afzon-
derlijk als leden deel hebben aan de Heere Christus en al zijn schatten en 
gaven. Ten tweede dat ieder zich verplicht moet weten om zijn gaven 
bereidwillig en met vreugde tot nut en zaligheid van de andere leden te 
gebruiken. 
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- Voorbeeld: Bij het spel Kolonisten van Catan heb je vaak elkaar  nodig 
om aan voldoende  juiste grondstoffen te komen. Je kunt elkaar ook 
behoorlijk tegenwerken. .. 
- Bouwen aan je eigen koninkrijk past ons misschien wel beter dan sa-
men bouwen  aan Gods koninkrijk. Toch is dat laatste de Bijbelse roe-
ping van een gelovige.  
- Het bekende beeld uit 1 Korinthe 12 is het beeld van de gemeente als 
een lichaam. Daarmee wordt zowel iets gezegd over de eenheid als de 
verscheidenheid.  
- Die beide aspecten staan in de gemeente van Korinthe onder druk. 
Men wil wel eenheid, maar op een menselijke manier.  Door enerzijds 
de maatschappelijke verschillen te blijven hanteren tussen bijvoor-
beeld slaaf en rijke burger en tegelijk geforceerd één geestelijke gave 
tot het ‘enige echte’ te verklaren, namelijk tongentaal.  
- Echte eenheid is er door het werk van de Heilige Geest (1Kor. 12:13)  
die alle leden verbindt met Christus het Hoofd van de gemeente. In die 
overvloed van het werk van Geest om ons bij Christus te brengen 
hoort ook dat we deel  uit gaan maken van een gemeente.  
- Vervolgens is er verscheidenheid nodig: handen, voeten ogen, oren 
etc. In die gemeente zorgt de Geest voor verscheidenheid aan gaven.  
- Wat moeten we verstaan onder de ‘gaven van de Geest’?  Het  kun-
nen talenten zijn die je al hebt, maar ook nieuwe mogelijkheden die de 
Geest geeft. Kenmerk is dat je ze van Hem ontvangt en ze inzet voor 
de gemeente, voor Gods werk in deze wereld.  
- De lijstjes van gaven in de Bijbel zijn niet bedoeld als compleet over-
zicht van allen gaven voor alle tijden. We hoeven  hier dus niet kramp-
achtig mee om te gaan, maar mogen openstaan voor wat de Geest 
vandaag geven wil.  
- De aanmoediging voor ons is om bereid te zijn. Zou je dat vandaag 
willen bidden, met woorden van dat lied : ‘neem mijn leven laat het 
Heer, toegewijd zijn aan Uw eer?’ Geloof je ook echt dat God door zijn 
Geest in onze gemeente uitdelen wil met het oog op onze taak in de 
wereld?   
- Paulus vervolgt met 1Kor. 13:  Alleen waar de liefde van Christus 
wordt geleefd, komen de verscheiden gaven echt tot zijn recht.  

Bijbel: 1 Korinthe 12: 
1-18 en 28-33 

Lied voor thuis: Weerklank 267 

Voor kinderen: 
Schrijf hier iets op waar jij goed in bent:  
 
 
 
 
…………………………………………………………………. 
 
 
Hoe kan dit misschien een gave  zijn die je 
gebruikt voor God en de gemeente? 
 
 
 
…………………………………………………………………. 
 

 
…………………………………………………………………
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