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Lees onderstaande tekst aandachtig, onderstreep wat je met name opvalt in het kader van Zorg en 
Verbinden, Verootmoedigen en Voorleven of iets anders waar je vragen over hebt of over wilt 
doorpraten.

1 Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik u het volgende zeggen. 2 Zoals u weet was
u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de ban van goden die taal noch teken geven. 3  
Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen: 
‘Vervloekt is Jezus', en niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is de Heer', behalve door toedoen van de 
Heilige Geest. 4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5 er zijn verschillende dienende 
taken, maar er is één Heer; 6 er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één 
God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. 7 In iedereen is de Geest zichtbaar aan het 
werk, ten bate van de gemeente. 8 Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid 
geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; 9 de een ontvangt van 
de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. 10 En weer anderen de kracht om 
wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest 
afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is.
11 Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk 
toebedeelt zoals Hij wil. 12 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. 13 
Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één 
Geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven 
of vrije mensen zijn. 14 Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. 15 Als de voet 
zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam', hoort hij er dan werkelijk niet bij? 
16 En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam', hoort het er dan 
werkelijk niet bij? 17 Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als 
het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? 18 God heeft nu eenmaal alle 
lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij dat wilde. 19 Als ze met elkaar slechts 
één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? 20 Het is juist zo dat er een groot 
aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. 21 Het oog kan niet tegen de hand 
zeggen: ‘Ik heb je niet nodig', en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. 22 
Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. 23 De 
delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we 
zorgvuldiger en met meer respect 24 dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet 
nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger 
behandeld worden, 25 zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met 
dezelfde zorg omringen. 26 Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer 
één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. 27 Welnu, u bent
het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. 28 God heeft in de gemeente aan 
allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten 
derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en 
het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. 29 Is iedereen 
soms een apostel? Of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? 30 
Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen? 31  
Richt u op de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is. 



(Dan volgt 1 Korintiërs 13 over de liefde)

Bijzonderheden
Bijzonderheden: We gingen zondag verder met de preekserie 'Waar draait het om?’. Na de drie 
preken over de drie V’s van Verbinden, Verootmoedigen en Voorleven en de twee preken over ons 
Missie Statement, Geraakt en Geroepen, zijn we nu aangekomen bij het vierde deel van onze Visie,
zoals verwoord in de Schijf van Vijf (Woord, Gebed, Zending, Zorg, Zegen).

**********************************************************
Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

In de lezing komt duidelijk naar voren dat het God is die álle delen (ledematen) van het lichaam 
belangrijk vindt. En dat we aan elkaar gegeven zijn om voor eenieder te zorgen, elkaar op te 
bouwen, te beschermen en te versterken. Samen optrekken zoals God de gemeente heeft bedoeld 
- gesterkt met de gaven die Hij ons schenkt - is tot Zijn eer en ons allen tot hulp. 

De lezing bevat veel verzen die ons tot nadenken stemmen en ons bewust(er) kunnen maken van 
eenieders belangrijkheid binnen de gemeente. 

Een heel gezegende kringbijeenkomst toegewenst.

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

********************************************************
Mogelijke aanvullende Bijbellezingen 
Romeinen 1:11-12
Romeinen 12:7-8
Efeze 4:11
1 Petrus 4:11
Handelingen 18 (het ontstaan van de gemeente in Korinte) 

********************************************************
ENKELE OPMERKINGEN

Patrick bouwde zondag voort op de weg die we samen gaan en waar Wigle vorige week mee 
eindigde, namelijk ons leven vervuld met de Heilige Geest. 

Als we denken aan de Heilige Geest dan spreken we vaak over de GAVEN en de VRUCHT.
De vrucht van de Geest (Galaten 5:22-23) zijn de 9 karaktereigenschappen van God die allemaal 
deel worden van ons leven wanneer we Jezus aannemen als onze persoonlijke Verlosser en Heer. 
De vrucht van de Geest is wie God wil zijn in ons.

Deze zondag stonden we echter stil bij de gaven van de Geest vanuit 1 Korintiërs 12 en hoe deze in 
verhouding staan tot het lichaam van Christus. 
De gaven van de Geest is wat God wil doen door ons.

De verschillende gaven die God ons schenkt, zijn bedoeld om vanuit die verscheidenheid één 
Lichaam te vormen, elkaar te sterken en te beschermen. 



Eén Lichaam met Christus als ons Hoofd, van waaruit het Lichaam in beweging komt. 
Juist nu in deze tijd hebben wij Lichamelijke Verzorging nodig, wat ons brengt bij het stukje van de 
schijf van 5 - ZORG. 

Ben je deel van het geestelijke lichaam en hoe zorgen wij voor ons geestelijke lichaam De 
Meerkerk? Welk deel van het lichaam ben jij, welke gaven heeft de Geest jou gegeven en hoe 
verhoudt dit zich in het sterken en bemoedigen van elkaar? 

Zoals de laatste tijd gebruikelijk, keek Patrick naar het Bijbelgedeelte door de bril van onze 3 V's:
- Verbinden: de metafoor met een lichaam is het voorbeeld van verbinden/verbonden zijn met 
elkaar en laat de noodzaak daarvan ook zien.
- Verootmoedigen: als je realiseert dat Jezus het Hoofd is van ons Lichaam, dan kan het niet anders
dan dat het ons in verootmoediging brengt voor Zijn aangezicht en we vooral ook samen Zijn 
aangezicht zoeken om van daaruit in beweging te komen, als één team met één taak en 
verschillende gaven.
- Voorleven: als je 1 Korintiërs 13 over de liefde leest, brengt dat ons bij Voorleven. 
Jezus leert ons: door jullie liefde voor elkaar zal de wereld weten dat jullie Mijn leerlingen zijn. 
(Johannes 13:35) en Paulus zegt: Alle gaven zijn schelle cimbalen als we de liefde niet hebben. (1 
Korintiërs 13:1)

**********************************************************
LIEDEREN

Opwekking 607 – Machtige Redder
Opwekking 763 – Ik heb U nodig
Opwekking 378 – Ik wil jou van harte dienen

**********************************************************
GESPREKSVRAGEN
Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt
gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen 
zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in 
jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?
Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je 
daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen 
samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven 
aan het doen is:
a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)



3. Wat is het meest opgevallen in de lezing? Deel dat met elkaar en ook waarom het je opvalt.

4. Welk deel van het lichaam ben jij, welke gaven heeft de Geest jou gegeven en hoe verhoudt dit 
zich in het sterken en bemoedigen van elkaar? 

5. In de verzen 22 en 23 staat dat juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, het meest 
noodzakelijk zijn. Deel (graag ook uit de praktijk) wat hierbij naar boven komt. 
Wat zegt dat over de samenhang van de gemeente (vers 25)?

6. Zie je jouw gave als een kado van de Heilige Geest om door te geven aan de gemeente? 
Hoe weet je dat die gave van de Heilige Geest komt? 

7. Wat zijn wensen voor Zorg voor elkaar in de gemeente? En hoe zou je daar aan willen en kunnen
bijdragen? (Meerkerk 2.0)

**********************************************************
GEBEDSSUGGESTIE

Heer, zegent U mij om tot zegen te zijn.

**********************************************************


