
Bijbelstudie 1 Korintiërs 12:12-31 Het lichaam van Christus 

 

Lees 1 Korintiërs 12:12-31 en Kolossenzen 1:12-23 volgens ‘de 

Zweedse methode’ 

Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt.  

Een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het! of: dit is een nieuw 

inzicht voor mij!). Plaats een ➔ wanneer dat gedeelte je raakt. 

Noteer dit en vertel elkaar wat je niet begrepen hebt ?, wat je nu juist opgevallen is ! en wat je 

geraakt heeft ➔. Wat leert deze bespreking jou? 

 

Stellingen/vragen om met elkaar te bespreken  

 

• De brandhaarden van coronabesmettingen leggen al 2 jaar fysieke erediensten in de as. 

Wat doet dit met jou? Mis je de fysieke eredienst of volg je erediensten liever online? 

• We leven in een individualistische wereld. Hoe vind jij het om daarin lid te zijn van 

een kerkgemeenschap? 

• De coronacrisis heeft ons geleerd dat we niet geïsoleerd willen leven. We houden het 

niet uit thuis en willen elkaar ontmoeten. Maar dan wel graag gelijkgestemden…  

Hoe zit dat in de kerkgemeenschap? 

• Wat is volgens jou de roeping van de kerk? 

• De kerk is het lichaam van Christus en zo sterk als haar zwakste schakel. Iedereen 

wordt daarom ingeschakeld. Waarin ben jij ingeschakeld? Of ben je uitgeschakeld? 

Wat is het effect daarvan op jouw geloofsleven en op het geheel van de gemeente? 

• Een gezond lichaam beweegt, is actief. Een lichaam dat passief blijft zitten wordt ziek. 

Hoe kijk jij tegen de GKv Bergentheim aan? En tegen jouw eigen rol daarin? 

• Niet “gelijke monniken, gelijke kappen”, maar “diversiteit” is de kracht van het 

lichaam van Christus. Hoe kijk jij aan tegen eenheid en diversiteit?  

• Welke aantrekkingskracht zou een divers lichaam van Christus op een 

individualistische wereld kunnen hebben? 

• Alle klachten in de kerk zijn psychosomatisch. Hoe is jouw relatie met Christus? 

• Psalm 133 (oude berijming) zingt “waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen.”  

Mijn oma zei vroeger vaak: “niet klagen, maar dragen.”  

Pas deze uitspraken toe op het volgen van Christus als gemeente.   © Reinier Kramer | 2022 


