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  ‘‘Een lichaam is een eenheid die uit

vele delen bestaat; ondanks hun

veelheid vormen al die delen samen

één lichaam. Zo is het ook met het

lichaam van Christus. Als de voet zou

zeggen: Ik ben geen hand, dus ik hoor

niet bij het lichaam, hoort het er dan

werkelijk niet bij?                          

God heeft nu eenmaal alle

lichaamsdelen hun eigen plaats

gegeven, precies zoals Hij dat wilde.                         

God heeft ons lichaam zo samengesteld 

dat de delen die het nodig hebben ook

zorgvuldiger behandeld worden, zodat

het lichaam niet zijn samenhang

verliest, maar alle delen elkaar met

dezelfde zorg omringen.                          

Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt,

lijden alle andere mee; wanneer één

lichaamsdeel met respect behandeld

wordt, delen alle andere in die vreugde.                         

Welnu, u bent het lichaam van Christus

en een ieder van u maakt daar deel van 

uit. God heeft in de gemeente aan

allerlei mensen een plaats gegeven.”

1 Korintiërs 12 vers 12-28 (NBV)



    Verantwoording

Het doet mij plezier je hierbij deze syllabus te kunnen
aanbieden. Op verzoek van de kerkenraad van de Christelijke
Gereformeerde Kerk van Leeuwarden stelde ik een aantal
handreikingen samen als toerustingsmateriaal voor leden van
wijkteams.

Wie de moeite genomen heeft om de teksten uit 1 Korintiërs 12
die hiernaast staan afgedrukt te lezen, komt op het ‘spoor’ van de 
werktitel: Handen en voeten. De apostel Paulus gebruikt in dit
bijbelgedeelte het voorbeeld van het lichaam. Ook het lichaam
van Jezus Christus, de gemeente, is een eenheid. Ieder
lichaamsdeel heeft daarin zijn of haar eigen onderscheiden taak. 

In het geheel van het lichaam van Jezus Christus mogen en
moeten we elkaar tot een hand en een voet zijn. We dragen zorg
voor elkaar omdat God Zelf ons in dit lichaam een eigen plaats
heeft gegeven. Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle
mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt,
delen alle anderen in die vreugde.

Er gebeurt echter niets in het lichaam zonder dat het hoofd
daarbij betrokken is. Het Hoofd van Zijn gemeente is Jezus
Christus. Hij ‘stuurt’ en ‘stimuleert’, Hij  ‘coördineert’ en
‘corrigeert’ uiteindelijk alles wat er in Zijn lichaam gebeurt. Laten
we ons dat blijven realiseren bij alles wat we uit liefde tot Hem en 
Zijn gemeente mogen doen. Ook als een ‘hand’ en een ‘voet’
blijven we verbonden aan ons Hoofd: Jezus Christus.

Bij het samenstellen van deze syllabus heb ik dankbaar gebruik
gemaakt van wat anderen over de verschillende onderwerpen
hebben geschreven. In een kort literatuuroverzicht verwijs ik naar 
de gebruikte literatuur. Voor de weergave van de verschillende
bijbelteksten heb ik gebruik gemaakt van de Nieuwe
Bijbelvertaling (NBV 2004).                        

Voor verbeteringen en aanvullingen van deze syllabus sta ik
graag open.



5e Druk

In deze vijfde druk is de adreslijst bijgewerkt op 25 augustus
2011. Alle websites zijn opnieuw bekeken en waar nodig zijn de
adresgegevens aangepast.

Op verzoek van beide wijkteams zijn vier Bijbelstudies
toegevoegd.

Vanaf de vierde druk is hoofdstuk 1.3 - Paal 13 niet meer
opgenomen.

Je vindt ‘Handen en Voeten’ ook op mijn website:
www.uitdekroontjespen.nl onder de tab: Toerusting - Handen en
Voeten.

ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden september 2011                                   
dsjkc@tiscali.nl
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