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Thema Het pad der deugden(Pnr.1243) 1 Korinthe 13 
Uitgesproken 25 november 2007 in het Open Hof te Kampen 
   Leerdienst- Tenachon  
 
U luistert naar: Een kerkdienst in een serie over rabbijnse theologie, de veertiende van 
achttien, gehouden op 25 november 2007 in het Open Hof te Kampen 
 
Orde van de dienst: 
Zingen Psalm 15: 1 

Wie zult Gij noden in uw tent, 
wie op uw heilge berg doen wonen? 
Hem die, o HEER, uw recht niet schendt, 
in heel zijn wandel U erkent, 
die zult Gij U een gastheer tonen 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst 1 Korinthe 13: 1 

1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde 
niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 

 
Zingen Psalm 15: 2 en 4 

Wie wordt er in uw huis geëerd? 
Wiens hart niet overlegt ten kwade, 
wiens tong geen goed in kwaad verkeert, 
die van zijn naaste onheil weert 
en hem nooit krenken zal of smaden. 
 
Wie mag te gast zijn in uw tent, 
wie zult Gij drank en voedsel reiken? 
Die onomkoopbaar 't recht erkent 
van ieder die zich tot hem wendt. 
Nooit zal hij wanklen en bezwijken. 

 
Psalmgebed  Van de HEER  is de aarde en alles wat daar leeft,  

de wereld en wie haar bewonen,  
2 hij heeft haar op de zeeën gegrondvest,  
op de stromen heeft hij haar verankerd.  

Zingen Psalm 24: 2 
Wie is de mens die op zal gaan 
en voor Gods heilig aanschijn staan? 
Wie mag de tempel binnentreden? 
Wie niet op loze wijsheid bouwt, 
zijn hart en handen zuiver houdt 
van kwade trouw en valse eden. 
Zegen zal hij ontvangen van de HEER   
en recht verkrijgen van God, zijn redder.  
6 Dat valt hun ten deel die u zoeken,  
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die zich tot u wenden – het volk van Jakob. sela  
7 Hef, o poorten, uw hoofden omhoog,  
verhef u, aloude ingangen:  
de koning vol majesteit wil binnengaan.  
8 Wie is die koning vol majesteit?  
De HEER, machtig en heldhaftig,  
de HEER, heldhaftig in de strijd. 

Zingen Psalm 24: 5 
Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
ruim baan voor de verheven koning. 
Wie is die vorst zo groot in kracht? 
Het hoofd van 's hemels legermacht! 
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning. 

 
Schriftlezing Exodus 33: 18 – 34: 7 

18 Dan zegt hij :laat mij toch uw glorie zien 
19 Hij zegt:van mij uit laat ik voorbijtrekken:heel mijn goedheid,vlak voor je 
aanschijn,en de naam 'Ene' zal ik uitroepen voor je aanschijn;begenadigen zal 
ik wie ik begenadigen ontfermen zal ik mij over wie ik mij ontferm! 
20 En hij zegt:je zult niet bij machte zijn om mijn gelaat te zien;want nooit ziet 
de roodbloedige mens mij aan en overleeft het! 
21 Dan zegt de Ene:hier is een plaats bij mij; opstellen zal ik je op de rots; 
22 geschieden zal het als mijn glorie voorbijtrekt: neerzetten zal ik je in een 
holte van de rots;overhuiven zal ik je met mijn handpalm  
   totdat ik voorbijtrek; 
23 weghalen zal ik mijn handpalm en zien zul je mijn achterkant;mijn 
gelaatstrekken zullen niet worden gezien! 
34:1 De Ene zegt tot Mozes:hak je twee stenen platen uit,   als de eerste; 
schrijven zal ik op die platen de woorden die geweest zijn op de eerste 
platen,die je hebt stukgebroken. 
2 Wees tegen de ochtend gereed; opklimmen zul je in de ochtend naar de berg 
Sinaï, opstellen zul je je dáár voor mij, op de top van de berg; 
3 niemand mag met je mee opklimmen, en ook mag op heel de berg niemand 
zich laten zien; ook het wolvee en het ploegvee mogen niet weiden tegenover 
die berg! 
4 Hij hakt uit: twee stenen platen, als de eerste; dan recht Mozes in de 
ochtend zijn schouders en klimt op naar de berg Sinaï, zoals de Ene hem heeft 
geboden in zijn hand neemt hij mee:de twee stenen platen. 
5 Néér daalt de Ene in de wolk en stelt zich daar bij hem op hij roept de naam 
'Ene' uit 
6 Dan trekt de Ene voorbij, vlak voor zijn aanschijn en roept hij uit:Ene, Ene, 
Godheid ontfermend en genadig! lankmoedig en overvloedig in vriendschap en 
trouw! 
7 die vriendschap bewaart voor duizenden,die onrecht verdraagt, overtreding 
en zonde;maar ongestraft: níets laat hij ongestraft,bezoekend het onrecht van 
vaders aan zonen en zoons-zonen, aan derden en vierden! 

 
Schriftlezing 1 Korinthe 12: 27 – 14: 5 

12- 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?  
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31 Richt u op de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een weg die nog 
voortreffelijker is.  
13-1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de 
liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle 
cimbaal. 2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle 
geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan 
verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn 
bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam 
prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.  
4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel 
vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze 
laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet 
over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, alles 
gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.  
8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal 
verstommen, kennis verloren gaan – 9 want ons kennen schiet tekort en ons 
profeteren is beperkt. 10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is 
verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een 
kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke 
achter me gelaten. 12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks 
staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik 
volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Ons resten geloof, hoop en liefde, 
deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.14- 1 Jaag de liefde na en 
streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie. 2 Iemand 
die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen maar alleen tot God. Niemand 
kan hem verstaan, want door toedoen van de Geest spreekt hij onbegrijpelijke 
taal. 3 Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is 
opbouwend, troostend en bemoedigend. 4 Iemand die in klanktaal spreekt is 
daar alleen zelf bij gebaat; iemand die profeteert doet dat ten bate van de 
gemeente. 5 Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog 
liever dat u profeteert. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in 
klanktaal spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de gemeente er baat bij 
heeft.  

 
Zingen Lied 481: 1 en 3 

1. O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 

 
3. Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 

 
Preek 
 
Zingen Geloofsbelijdenis 
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Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en de aarde.  
En in Jezus Christus, zijne 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 de derde dage wederom opgestaan van de doden;  
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand  Gods, 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  de zonden;  
wederopstanding des levens;  
en een eeuwig leven.  
Amen amen amen 

 
Dankgebed  
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 78: 1 en 4 

1. Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
 
4. Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in needrigheid begonnen, 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de windslen sliep, ontbot, 
en komt in 't licht en rijpt voor God. 

 
Zegen 


