Kanttekening bij 1 Korintiërs 12
door: W. Kelly
“Want zoals het lichaam één is en vele leden heeft, en alle leden van het lichaam, hoewel
vele, één lichaam zijn, zo ook Christus. Immers, wij allen zijn door één Geest tot één
lichaam gedoopt, hetzij Joden hetzij Grieken, hetzij slaven hetzij vrijen, en ons allen is
van één Geest te drinken gegeven”.
1 Korintiërs 12:12-13
Wanneer ik een lid ben van de Gemeente van God, dan
ben ik dat naar Gods gedachten overal. Als ik naar een
ander deel van de wereld ga waar gelovigen de naam
aanroepen van Jezus Christus onze Heer, dan ben ik
een lid, niet door permissie of uit beleefdheid, maar op
grond van de erkenning wereldwijd door gelovigen van
het recht dat de genade mij heeft gegeven. Ik ben
gedoopt door de Geest en daardoor ben ik een lid van
het lichaam van Christus, waar ik mij ook bevind.

Welnu, de heerlijkheid van God hoort niet bij sommige
maar bij alle leden van het lichaam van Christus. Als
maar het zwakste lid wordt buitengesloten, behalve
ingeval van noodzakelijke schriftuurlijke tucht, wordt
die heerlijkheid dus evenzeer vergeten of geminacht;
en diegenen die schuldig staan aan dergelijke
buitensluiting moet men mijden als mensen die
tweedracht verwekken en struikelblokken opwerpen
tegen de leer die we geleerd hebben (Rom. 16:17).

In de dagen van de apostelen was dat ‘lidmaatschap’
algemeen bekend, geen enkel ander. Er konden
verschillen van opvatting zijn. De vermaning kon
nodig zijn om ‘hetzelfde te bedenken’, en: ‘Waartoe
wij echter gekomen zijn, laten wij in hetzelfde spoor
verder wandelen’ (Fil. 2:2; 3:16). Sommigen aten
alleen plantaardig voedsel, anderen aten vlees. Maar de
Geest zei en zegt nog steeds: ‘Daarom neemt elkaar
aan [of: ontvangt elkaar], zoals ook Christus u heeft
aangenomen tot heerlijkheid van God’ (Rom. 15:7).

Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kind’ren van één Vader;
één doop, één Geest, één Woord.
Zo offert allerwegen
Uw volk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.
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