
GELOVEN – doe je samen! THEMADIENST op 2 april 2000

1 In de Bijbel kun je lezen dat geloven-in-je-eentje geen goed idee is.
Welke argumenten kunnen mensen hebben om niet meer naar de kerk te 
gaan? (groep 1)
Wat vind jij van die argumenten?

2 Paulus gebruikt in 1 Corinthiërs 12: 12-27 voor
de gemeente het (voor-)beeld van het lichaam.
- Wat is voor een lichaam belangrijk?
- Wat is voor een gemeente belangrijk?
- Wanneer functioneert een lichaam goed?
- Wanneer functioneert een gemeente goed?
- Welke rol vervult Christus in het lichaam?
- Wat is het doel van een kerk/gemeente? (groep 4)

3 Misschien dat mensen uit jouw omgeving
(vrienden, buren, familieleden) 
zich geen enkele voorstelling
kunnen maken van wat er in onze gemeente 
allemaal gebeurt.
Wat heeft de gemiddelde Nederlander voor beeld van de kerk? (groep 2)
Als jij een positief verhaal over de kerk/onze gemeente zou mogen 
houden, welke dingen zou jij dan noemen?

4 ‘De kerk heeft geen grip meer op de huidige samenleving / op niet-christelijke
mensen.’ (groep 3)
Ben je het met deze stelling eens of oneens?

5 Jezus heeft met zijn gemeente een ideaal voor ogen.
Hij noemt zijn discipelen ‘het zout der aarde’ en ‘het licht der wereld’.
Hoe kunnen wij als gemeente een ‘zout’ en een ‘licht’ zijn?

6 De Heilige Geest heeft ons allemaal gaven en talenten gegeven.
Ben jij bereid om die in te zetten voor onze gemeente? (groep 2)
Aan welke gaven en talenten denk jij dan?
Wat doe jij zelf om ervoor te zorgen dat het lichaam (de gemeente) goed
functioneert? (groep 5)

7 Het kan in een gemeente – als lichaam - op twee manieren mis gaan.
Als we niet willen geven en als we niet willen ontvangen.

 Kun je van beide een paar concrete voorbeelden geven?
HAND EN VOET

Dit is m’n hand en dat m’n voet.

‘k Heb ze allebei nodig.

Waar moet ik heen als één het niet doet?

Niets is er overbodig.

‘k Heb m’n voeten nodig om te lopen,

en m’n handen om m’n schoenen vast te knopen.

Hand, voet, knie, oog, oor, neus, keel.

Alles is nodig, niets te veel. (2x)



M’n hand kan niet zeggen tegen m’n voet:

Ik heb jou niet nodig.

Stel je ‘ns voor dan ging het niet goed.

Niets is er overbodig.

Want al kan ik met m’n handen ballen,

zonder m’n voeten zou ik op m’n snufferd vallen.

Hand, voet, knie, oog, oor, neus, haar.

Alles is nodig, voor elkaar. (2x)

Ik ben de hand en jij de voet.

Wij zijn allebei nodig.

Wat ik niet kan, kan jij juist goed.

Niemand is overbodig.

Je bent gemeekt om mee te spelen,

te lachen en te huilen en alles mee te delen.

Niemand is minder, niemand is meer.

Ieder is nodig, bij de Heer. (2x)

1 Corinthe 12:12-27 (HET BOEK)

"Ons lichaam bestaat uit vele delen, maar al die delen samen vormen één lichaam. Zo is het ook met

Christus.  Want de Geest heeft ons allemaal door de doop tot één lichaam samengevoegd: Het

lichaam van Christus. Het doet er niet toe of wij Jood of niet-Jood zijn, slaaf of vrij man. Wij zijn allen

doordrenkt met die ene Geest. Een lichaam bestaat niet uit één enkel deel, maar uit vele delen.  Als de

voet zou zeggen dat hij niet bij het lichaam hoort, omdat hij geen hand is, hoort hij daarom niet bij het

lichaam?  En als het oor zou zeggen dat het niet bij het lichaam hoort, omdat het geen oog is, hoort het

daarom niet bij het lichaam?  Als het lichaam alleen maar oog was, hoe zou het dan moeten horen?

Als het lichaam een en al gehoor was, hoe zou het dan moeten ruiken?  Nee, God heeft alle

verschillende delen in een lichaam gezet, zoals Hij het goed vond.  Als er maar één deel was, zou u

niet van een lichaam kunnen spreken.  Maar er zijn vele delen en samen vormen zij één lichaam.  Het

oog kan niet tegen de hand zeggen: "Ik heb je niet nodig." En het hoofd kan ook niet tegen de voeten

zeggen: "Ik heb jullie niet nodig."  De delen die het meest kwetsbaar schijnen, lijken juist het meest

nodig te zijn.  Aan de delen van ons lichaam die we niet graag laten zien, geven we bijzondere zorg en

de minder nette delen van ons lichaam worden netjes bedekt.  De nette lichaamsdelen hebben dat niet

zo nodig. God heeft het lichaam tot een eenheid samengevoegd en de op het eerste gezicht niet zo

belangrijke delen een belangrijke plaats gegeven. Anders zou er onenigheid in het lichaam zijn.  Elk

deel moet voor de andere delen van het lichaam zorgen. Als één deel lijdt, lijden de anderen mee. En

als één deel geëerd wordt, zijn de andere delen daar even blij mee als hij.  U hoort allemaal bij het

lichaam van Christus en ieder van u is een deel van dat lichaam."  


