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Woord van welkom, inleiding op de dienst 
 
Improvisatie op lied 314: ‘Here Jezus om uw woord’ 
 

Tekst: Tobias Clausnizer, “Liebster Jesu, wir sind hier” (vertaling Ad den Besten),  
melodie: Rudolph Ahle, 1664 

 
Here Jezus, om Uw woord, 
zijn wij hier bijeengekomen. 

Laat in 't hart dat naar U hoort, 
Uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven, 

hart en ziel en heel ons leven. 
 
Ons gevoel en ons verstand, 

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als Uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 

't Goede denken, doen en dichten, 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 

O Gij glans der heerlijkheid,  
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid,  

open hart en mond en oren,  
dat ons bidden en ons zingen, 
tot de hemel door mag dringen. 

 
Schriftlezing: I Kor. 12, 4-21 en 26-31 
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 Joden of Grieken 
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.  

… 
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. 
 

Overdenking 
 
Orgelspel: Koraalbewerking over het lied ‘Liebster Jesu, wir sind hier’, BWV 731, 

van J.S. Bach 
 
Voorbeden - stil gebed - gebed des Heren 

 
Zegenbede 

 
Improvisatie op lied 179: Liefde, eenmaal uitgesproken 
Tekst: Sytze de Vries, melodie John Stainer, “Love Divine” 

 
Liefde, eenmaal uitgesproken, 
als Uw Woord van het begin. 

Liefde wil ons overkomen, 
als geheim en zegening. 
 

Liefde die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 

laatste woord dat vrede maakt. 
 
Liefde luidt de Naam der namen, 

waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 

 
Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 

Liefde houdt ons in het leven, 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 

Liefde laat zich voluit schenken, 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken, 

waarop wij Uw gasten zijn.  
 
Liefde boven alle liefde, 

die zich als de hemel welft, 
over ons: wil ons genezen, 
bron van Liefde, Liefde zelf! 


