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    Van vele gaven en de ene liefde… 
 

Een paar jaar geleden kon je  – ik geloof in Haarlem –  een ticket kopen om je met de 

complete theaterzaal voor jezelf alleen te laten trakteren op een privй concert. Niet goedkoop, 

maar stel je voor: de 1
e
 en de 2

e
 viool, een schitterende bediening van de vleugel – helemaal 

voor jou. Heerlijk, maar wel een ander beeld dan Paulus schept over het lichaam dat de 

gemeente is in de lezing van vandaag. Met al die gaven en functies. Nergens bestemd voor 

een alleen. Om anderen buiten te sluiten, macht aan te ontlenen. Alles ten dienste van de 

gemeente. Wel in een groot besef dat de gaven die de Eeuwige in ons bewerkt niet bij ieder 

dezelfde zijn. En het gaat dan ook niet aan hier bij Paulus dat we ons allemaal verkiesbaar 

stellen voor de BR of voor weet ik wat voor grootse dingen. Ook die gewoon hier willen 

zitten en zich laten raken mogen er zijn. Er zijn de profeten en de leraars, er zijn er met 

geestkracht of geloof, er zijn genezers, er zijn er ook die genezing zoeken.  

 

Wie was hij toch, deze apostel? Met al die brieven aan al die verschillende gemeentes? 

Streng. Je kunt er ook over struikelen. Over het optreden van de vrouw bedenkelijk hier en 

daar! En tegelijk zijn er ook die vele hoofdstukken waar we niet voor niets naar terug grijpen. 

Als we willen zoeken naar visie voor onszelf. Waar het ons om te doen was. Al was het maar 

om te zien hoe iedere gemeente waar deze man enige tijd vertoefde weer een andere spiegel  

voorgehouden krijgt. Die misschien veel minder dan wij denken een vooropgestelde visie had 

over hoe het moest, maar wel gevaren zag. Hoe religie corrumpeert met macht - in het enorme 

Romeinse rijk; hoe de geestelijkheid zich voor laat staan op haar privileges. Hoe religie 

ongelijkheid  bestendigen kan. ‘Ons kent ons en jij hoort er niet bij’. In vervoering brengen en 

verleiden - de schoonheid van het religieuze gevoel – dat spreken in klanktaal, dat in de 

gemeente van Korinthe kennelijk nogal aan de orde was en mooi gevonden werd. Hij 

verwerpt het niet, deze religieuze vervoering, maar stelt wel vragen, en ook prioriteiten.  

Zoals wij ook terecht steeds opnieuw op de agenda hebben hier. En ook in onze naar identiteit 

zoekende gemeente lezen we deze brief  en straks nog die aan de gemeente van Efese. Waar 

de eerste Christenen het ook niet makkelijk zullen hebben gehad zo tussen die grote tempels  

van Apollo en Artemis, vrouwen- zowel als mannengoden. Waar kniel je voor, waar niet? 

  

Paulus die probeert te kijken, waarop het aankomt. En zichzelf overigens ook wel eens 

hernemen moet. Dat hoort erbij. Niet in het algemeen, maar aan elke gemeente weer anders 

schreef hij in het ene geval de vrijheid van Christus voor ogen te houden en dan weer de wet. 

Dat wie wij als heidenen beschouwen soms betere christenen zijn dan die met hun bijbel te 

koop lopen – de Galaten, de Romeinenbrief.   

En hier in 1 Kor 12 is er dit schitterende palet over al die taken en gaven in de gemeente. 

Alles door de Eeuwige zelf in ieder mens bewerkt. Waar wat je kunt, je gegeven is.. In een 

grote diversiteit. De apostelen, de profeten, de leraars. Die genezing brengen. Die kunnen 

zeggen waarop het aankomt (met nadruk genoemd: de critici!)  Die van de vervoering – hoe 

prachtig die klank- of tongentaal ook mag zijn. Die wij zo niet kennen, al hebben wij 

natuurlijk ook zo onze gedragingen waarin we ons laten meevoeren. Niet verboden maar voor 

Paulus wel na de schrift, na de profeten, na het kritisch onderscheiden. 

Zoals destijds deze Dominicusgemeente wilde proberen het anders te doen. Opnieuw de 

Schrift lezen, de leraars en de profeten opnieuw voorop. Meer samen, man en vrouw. 

Kritischer proberen te zijn op wat kerk zijn is. Zijn we dat nog? Of gaat het aan in elke tijd 

opnieuw je die vraag te stellen? Laten wij ons niet teveel meevoeren in wat we hebben, de 

schoonheid van onze samenkomsten, worden wij niet teveel ‘ons kent ons’? Laten wij ons nog 

voldoende bevragen waarop het aankomt?  



En dan plaatst Paulus de apostelen, de ooggetuigen, voorop. De profeten, die waarschuwen 

kunnen: zo niet, zo ga je ten onder. De kenners van de Schrift, de leraars. Daar gaat het 

kennelijk wel om: terug te grijpen op de bronnen.  

Gemeente zijn, dat verzin je niet zelf. Het heeft haar oorsprong. In – wat is dat toch precies -   

het ‘lichaam van Christus’. Dat moet volgens Paulus in het midden liggen, daarop moeten we 

geлnt zijn. Waar wij allemaal onze bijdrage aan kunnen hebben, zo verschillend als we zijn. 

Niet bedacht, maar door de Eeuwige zelf in ons bewerkt, alles ten dienste van de gemeente. 

Misschien wel zo kwetsbaar als het lichaam van christus zelf, denk je dan. Maar ook met alle 

mogelijkheden elkaars brood te zijn. Dienstbaar als Christus zelf. Niemand meer of minder. 

Wel alert! Als je dan zo leest wat de Eeuwige zoal aan talent in ons bewerkstelligt: wat we 

kunnen, wie we zijn, zeer veelkleurig en dat mag. Het woord ‘gave’ wordt gebruikt. Je hebt 

het gekregen, het wordt in jou bewerkt, om het te leven. In deze kring en hierbuiten.. 

 

De Wereldraad van Kerken, bestond 60 jaar, deze zomer. Het Verdrag van de Rechten van de 

mens straks in december ook. Beide uit 1948. Wat heeft die naoorlogse generatie toch 

bewogen? Zoveel initiatieven als er uнt de narigheid, uнt het kruis, zou je haast zeggen, 

uitgroeiden tot wereldwijde ‘lichamen’ om elkaar te helpen het goede te doen: tegen 

apartheid,  tegen massavernietiging. Ik weet niet hoeveel toekomst die Wereldraad nog 

beschoren is, en je moet zo’n lichaam ook niet heilig verklaren, al sloten zich daar wel 

kortgeleden nog 138 moslimleiders aan in het kader van de vraag – en dat zijn toch mooie 

dingen - : hoe in deze wereld, waar de diversiteit tussen mensen per regio groter is dan ooit 

tevoren met elkaar om te gaan. In die diversiteit zoeken lichaam te zijn? Voor Paulus zou het  

antwoord ongetwijfeld ook hier liggen in het lichaam van Christus. De gekruisigde mens als 

de spiegel. Die onbaatzuchtigheid. Die liefde ten einde toe.   

 

Ergens las ik het zo:  in deze eeuw waar we telkens weer nieuwe Anderen ontmoeten, wat 

zullen we tegen elkaar zeggen en in welke taal? Zullen we machtig willen zijn of ons 

verliezen, ons verschansen uit angst voor elkaar? Of zal het toch mogelijk zijn, dat we ons 

ook straks nog laten leiden door wat ons vermogen tot bewondering en verrukking aanspreekt, 

door ons besef van het levensmysterie; door wat appelleert aan ons gevoel van mededogen, 

schoonheid en pijn, door wat appelleert aan de verborgen verbondenheid met de rest van de 

wereld, aan die breekbare maar onoverwinlijke overtuiging dat er een solidariteit bestaat die 

de eenzaamheid van ontelbare mensenharten verenigt? Door wat appelleert aan de 

gemeenschappelijkheid van dromen, vreugden, zorgen en doelen, illusies, hoop en angst die 

alle de mens met zijn naaste verbinden, die de hele mensheid onderling verbinden – de doden 

met de levenden en de levenden met de nog niet geborenen?  

Misschien is dat wel ‘lichaam van Christus’. Maar wat zeg je als je dat zegt? En is dat 

ьberhaupt in woorden laat staan modellen te vangen? En dan voegt Paulus in zijn grote 

ontroering nog iets toe, de laatste zin die we hoorden in de lezing. Doe ze, je hoogste gaven, 

maar nog voortreffelijker is de weg van… en dan volgt het 13
de
 hoofdstuk over de liefde…  

 

Juut Meijer 
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