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Thema Enkeling en gemeenschap (Pnr.1213) 1 Korinthe 12: 12-27 
Uitgesproken 28 januari 2007  in het Open Hof te Kampen 
   Leerdienst- Tenachon  
U luistert naar: 
Een  preek in een serie over rabbijnse theologie, gehouden op 28 januari 2007 in het Open 
Hof te Kampen 
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen Lied 314: 3 

3. Nabij of ver, wij zijn verbonden: 
één Heer en één geloof, één doop,  
één Geest is tot ons neergezonden, 
en één is aller liefd' en hoop. 
Wij bidden en wij danken saâm, 
wij roemen in één Vadernaam. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst 1 Korinthe 12: 27 

27 Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van 
uit. 

 
Zingen Lied 308 

1. In Christus is noch west noch oost, 
in Hem noch zuid noch noord, 
één broederschap rust in zijn troost, 
één wereld in zijn woord. 
 
2. Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is 't gouden koord 
dat allen samen bindt. 
 

3. Broeders, één band is 't die ons bindt 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
wie onze Vader dient als kind, 
is Christus toegewijd. 
 
4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost.

Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Exodus 30: 22-26 

22 De HEER  zei tegen Mozes: 23-24 ‘Neem de fijnste specerijen: vijfhonderd 
sjekel dikvloeibare mirre, half zoveel geurige kaneel – tweehonderdvijftig 
sjekel dus –, tweehonderdvijftig sjekel geurige kalmoes en vijfhonderd sjekel 
kassia, alles volgens het ijkgewicht van het heiligdom, en een hin olijfolie, [23–
24] 24  25 en bereid hieruit heilige zalfolie, een geurig mengsel zoals een 
reukwerker dat maakt. Met deze heilige zalfolie 26 moet je de ontmoetingstent 
zalven, de ark met de verbondstekst, 

 

Schriftlezing  1 Korinthe 12: 12-27 

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 
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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. 
 

Zingen Lied 242: 3, 5 en 6 
3. In 't lichaam van de Heer 
tot leden uitverkoren, 
zijn wij door uwe kracht 
als kindren nieuw geboren. 
Deel dan uw gaven uit, 
wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats 
een levend lidmaat zij. 

5. Des Heren tafel brengt 
ons tot elkaar in vrede. 
Deel Gij ons Christus' bloed 
en Christus' lichaam mede. 
Weer Gij de vijand af 
die sluw ons scheiden wil. 
Maak ons in Christus één, 
gelovig, blij en stil. 

 
6. Vul aan wat ons ontbreekt, 
want stukwerk is ons pogen. 
En wat ons afleidt van 
de vrede uit den hoge, 
laat dat, verheven licht, 
in vuur en wind vergaan. 
Houdt Gij ons staande door 
het wonder van Gods naam.

 
Preek Enkeling en gemeenschap 
 
Zingen Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels  en der aarde.  
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;  
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
 nedergedaald ter helle,ten derde dage wederom  opgestaan van de doden;  
opgevaren ten hemel,  zittende ter rechterhand  God’s, de almachtige Vader;  
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.  
Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de 
gemeenschap der heiligen; vergeving  der zonden;  
wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven.  
Amen, amen, amen. 

 
Dankgebed  Luthers avondgebed 

Heer, blijf bij ons,  
want het is avond en de nacht zal komen.  
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Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk  
uw volk Israel 
aan de avond van de dag  
aan de avond van ons leven  
aan de avond van de wereld.  
Blijf bij ons  
met Uw genade en goedheid  
met Uw troost en zegen  
met Uw Woord en Sacrament.  
Blijf bij ons  
wanneer over ons komt  
de nacht van beproeving en van angst  
de nacht van twijfel en aanvechting  
de nacht van de strenge, bittere dood.  
Blijf bij ons  
in leven en in sterven  
in tijd en eeuwigheid.  
Amen.  

 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 247 

1. De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maakt één wat is verdeeld. 
 
2. Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 
 
3. De geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 

Zegen  


