
1 Korintiërs 12:1-11 

Vooraf 

Die sewende Sondag van Paastyd, dit is die Sondag tussen hemelvaart en Pinkster staan bekend as 

Exaudi. Dit beteken luister. Hierdie Sondag het die karakter van afwagting, gebed en luister. 

Agtergrond 

In 1 Korintiërs antwoord Paulus vrae wat aan ho gestuur is oor sake in die gemeente. Hy reageer ook 

op sekere probleme wat in die gemeente bestaan het en waarvan hy gehoor het. In 1 Korintiërs 12 tot 

14 gaan dit juis oor sekere probleme wat in die gemeente bestaan rakende gemeente-wees en orde 

in die eredienste. 

Inleiding 

’n Seuntjie wat op ’n kusdorp grootgeword het, 

het ure lank sy tyd verwyl deur ingewikkelde 

sandkastele op die strand te bou. Soms het hy ’n 

hele dorpie laat verrys. Maar een skoolvakansie 

het ’n spul boelies wat daar gekuier het, hom dae 

aaneen verpes deur sy handewerk te kom 

omskop. Uiteindelik het hy ’n plan beraam. Hy 

het stukke steenkool en klippe in sy bouwerk 

ingesit. Toe die klomp boelies weer sy kastele 

kom omskop, het hy eenkant toe gestaan ... en 

hulle voete het hulle moses teëgekom.  Hulle het 

nie weer aan sy kastele kom skop nie. 

Baie mense is hoogs besorg en pessimisties omdat die kerk uit verskeie oorde bedreig word – kan ek 

sê geboelie word: die sekularisasie, die politieke magspel, dwaalleringe, die alomteenwoordige sonde. 

Maar hulle vergeet dat die kerk ook stukke klip in het. En daardie klippe wat in die kerk versteek is, is 

die feit dat die kerk, God se kerk is. Die kerk is nie maar net ’n menslike organisasie wat sy oorsprong 

in mense se planne het nie. Die kerk is deel van God se antwoord vir die wêreld. 

Ek wil dit in meer Bybelse taal stel. Die kerk se fondament is op rots gebou. Daardie rots is God. En 

daarom kan Matteus 16:18 sê: die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. 

1. Wie en wat is die kerk? 

In die Pinksterreeks hierdie jaar gaan ons aan die hand van 1 Korintiërs 12 en 13 kyk na die KERK. Op 

die Lindeniet kry julle die program en Skrifgedeeltes vir die reeks. Ons begin vandag, gaan voort elke 

aand Maandag tot Donderdag, en sluit volgende Sondag af. 

As ons wil na dink oor die kerk is dit nodig om eers seker te maak wie en wat ons daarmee bedoel. Ter 

verheldering van kerk wil ek vier dinge beklemtoon: 

 Die kerk is alle mense dwarsdeur die wêreld wat gelowiges is.  God se kerk gaan oor lands- en 

taal-  en kultuur- en selfs tydsgrense. Die kerk is almal wat aan God behoort. Dit is wat die 

woord kuriake waarvan ons woord kerk afgelei is, beteken: God se eiendom. 



 Dit is God se kerk. Die kerk is sy eiendom. Die kerk behoort aan God en is gerig op God. Hy is 

die Hoof van die kerk. In die kerk gaan dit primêr oor God en dan eers oor mense. 

 Die kerk is dus ek en jy – en alle gelowiges soos ek en jy deur die geskiedenis, dwars deur die 

wêreld. Hierdie feit moet ons dwarsdeur die week se nadenke oor die kerk in gedagte hou. 

Ons is die kerk. Ons is God se kerk. Ek sê dit spesifiek omdat ons so maklik van die kerk praat 

en aan die kerk dink as iets los van ons self. So asof die kerk ’n entiteit is wat uit sinodes of 

leiers of kerkrade of ander mense bestaan.  

 Die kerk is orals en altyd. Die bestaan nie net Sondae nie. Die kerk bestaan nie net waar 

gelowiges bymekaar is nie. Die kerk bestaan Maandag en Dinsdag en Woensdag. Die kerk 

bestaan by die werk en by die huis. Die kerk bestaan waar ons koop en ry en speel. Die kerk 

bestaan 24 uur van elke dag daar waar ’n gelowige is.  

 

2. Waar kom die KERK vandaan? 

Deel van hierdie week se nadenke oor die kerk gaan wees om te kyk hoe ons kerk kan en moet wees. 

Maar voor ons daar uitkom moet ons eers weet waar ons vandaan kom. As jy tog op ’n kaart wil kyk 

hoe jy moet ry om by ’n sekere plek uit te kom, moet jy 

eers weet waar jy is. As jy jou posisie bepaal het, kan jy 

planne maak om jou roete te 

bepaal. ’n GPS werk presies 

dieselfde. Dit bepaal jou 

posisie, bepaal die posisie 

waarheen jy wil gaan en werk 

dan die roete uit. 

Paulus leer dat die Heilige Gees 

maak ons kerk van God. Hy 

skryf hierdie brief aan ’n groepie Christene in Korinte 

wat tussen ’n klomp ander godsdienste moes oorleef. In 

Korinte was daar talle tempels en is baie verskillende 

godsdienste aanbid. Hulleself was eers deel van al daardie afgodsdienste voordat hulle onder leiding 

van Paulus tot bekering gekom het. Hulle self was nie altyd seker hoe om kerk-wees te verstaan nie. 

Paulus kom herinner hulle aan hulle wortels. Die Gees het hulle kerk gemaak. Hy leer dat ’n mens net 

deur die ingryping van die Heilige Gees kan bely dat Jesus die Here is. Hy stel ook die teen deel. As 

iemand Jesus sou vervloek, het so iemand nie die Heilige Gees nie. 

Hiermee stel Paulus eintlik twee groepe mense teenoor mekaar.  

 Die wat sê: Vervloek is Jesus 

 Die wat bely: Jesus is die Here. 

Dit is eintlik wat die nuwe Christene in Korinte ervaar het. Hulle het teenoor ’n klomp ander gelowe 

en godsdienste gestaan. Hull het in konflik met die ander gelowe en godsdienste gekom. Paulus kom 

hulle troos. Die verskil tussen hulle en die ander is die Heilige Gees. Die Gees het hulle kerk gemaak.  



Dit was ’n dramatiese verskil. By die ander godsdienste het dit so gewerk: Die gode was gode wat 

mense geskep en selfs gemaak het. Mense het gekies om daardie god dan te aanbid. Mense het as dit 

ware die voorwaardes en instelling in gestel. Die oorsprong van hierdie afgodsdiens was mense en 

hulle voorkeure.  

Maar by die Christen gemeentetjie was dit anders. God het deur sy Gees hulle kerk gemaak. God het 

die inhoud aan hulle godsdiens gegee. Die fokus was God wat deur sy Seun, Jesus Christus hulle verlos 

het. Die aanbidding was op God gerig. Dit het primêr oor God gegaan. 

Hierdie inligting van Paulus word bevestig deur die gebeure in Handelinge 2. Daar lees ons van die 

uitstorting van die Heilige Gees. Na Jesus se hemelvaart het die dissipels en volgelinge van Jesus 

gereeld saam gebid. Daarna is die Heilige Gees uitgestort en het die dissipels in allerlei tale begin preek 

en het meer as drie duisend tot bekering gekom. Dit was die werk van die Heilige Gees. 

Om die vraag te beantwoord: Waar kom die kerk vandaan? Van God. Van sy Gees. Hy het ons kerk 

gemaak. Nou verstaan julle sommer ook die vier punte wat ek netnou oor gepraat het. As die kerk van 

die Heilige Gees af kom, dan is dit God se kerk, dan is alle gelowiges dwars oor die wêreld deel daarvan, 

dan is ons die kerk en ons is dit orals en altyd. 

3. Wat se implikasies het dit vir ons kerk-wees?        

In ’n sekere sin gaan die res van die reeks oor die kerk gaan oor implikasies van die feit dat die God se 

kerk is en dat die kerk sy oorsprong by die werk van die Heilige Gees het. Maar ek gaan enkele fasette 

uitlig. 

 Die kerk moet aan God se doelbeantwoord. Ja, reg gehoor – nie aan ons doel nie. As ons kerk 

is omdat God ons kerk gemaak het, dan is ons net suksesvol as ons aan sy doel vir ons 

beantwoord. Die kerk moet gerig wees op 

 God 

 Mekaar 

 Die wêreld 

 Die kerk moet God se wil soek. Ja, nie ons eie wil nie. Nie dit wat vir ons gerieflik en maklik en 

reg is nie. Nie wat volgens ons menslike behoeftes gepas is nie. Nie dit wat by ons 

verwysingsraamwerk en gewoontes in pas nie. Sy wil vir sy kerk kry ons in sy Woord. Dit moet 

ons soek en dit moet ons gehoorsaam. Hy maak sy wil bekend deur gebed aan ons. Daarom 

moet ons in die gebed volhard en so soek na God se wil vir die kerk.  

 Ons moet in afhanklikheid van die Gees kerk bly. God se Gees woon in ons. Hy wil ons beheer. 

Maar ons skuif so baie die Gees weg en neem self oor. So kan ons nie kerk wees nie. Ons sal 

al meer ’n sensitiwiteit moet ontdek vir die leiding van die Gees. Ons sal ons antennas moet 

instel op die Gees en hoor wat die Gees vir ons sê. Ons vang te veel die gedruis van die wêreld 

op omdat ons antennas te veel op die wêreld ingestel is. Warren Wierbse het gesê: “ Die kerk 

beteken die meeste vir die wêreld as dit die minste soos die wêreld is.” 

 Die kerk is nie ’n menslike instelling nie. Dit kom van God en behoort aan God. Dit is immers 

God se kerk. Dit moet ons nooit uit die oog verloor nie. Daarom moet ons kerk-wees en ons 

denke oor kerk-wees daarmee rekening hou.  

 Ons maak so dikwels asof die kerk ons kerk is. So asof die kerk deur ons 

toedoen ontstaan het en ook net as gevolg van ons pogings sal voortbestaan. 



Dit is nie waar nie. Die kerk sal voortbestaan deur God se sorg. Daarom het 

die kerk ’n toekoms. 

 Ons wil so baie die programme inrig om ons eie behoeftes te pas. En as dit 

ons nie pas nie, het ons baie kritiek en wil selfs manipuleer en afpers.  

 Ons wil die kerk so maklik om ons laat draai. Die kerk moet aanpas – maar nie 

ons nie. Ons is mos darem besig en het baie dinge om te doen. As die kerk nie 

verander om ons besige programme te akkommodeer nie, dan is dit nou maar 

jammer en die kerk se verlies. As ons besef dat dit ’n voorreg is om God se 

kerk te wees, dan moet dit vir ons maklik wees om aan te pas. 

 As kerk bly ons sondige mense. Ons ontken nie ons sondighede en ons 

tekortkominge nie. Juis ook as dit by kerk-wees kom. Ruth Etchells het 

opgemerk: “Ek wens ons kon wegdoen met die gedagte dat die kerk enigiets 

anders kan wees as ’n groep sondaars.”Robert Munger het die kerk mooi 

beskryf: “Die kerk is nie ’n klub vir suksesvolle mense nie, maar ’n gemeenskap 

van sondaars wat vergewe is.” 

Slot 

Die kerk is die laaste tyd – en seker maar nog altyd deur sy bestaan – in die spervuur. Daar is baie 

boelies wat ons sandkastele wil plat skop. Maar ons het ’n paar klippe in daardie sandkasteel. Nie ons 

die boelies seer te maak nie. Nee, om te kan leef as God se kerk. God het ons deur sy Gees kerk 

gemaak. Kom ons wees kerk deur sy Gees.  


