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DE VOORBEREIDING

ORGELSPEL

WELKOM EN AANSTEKEN VAN DE KAARSEN

- gemeente gaat staan -

STILTE

DREMPELGEBED

O. Onze hulp is in de Naam van de Heer
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
O. ……..

door Jezus Christus, onze Heer.
G. AMEN!

AANVANGSLIED - LB 84: 1 en 6

VREDEGROET

V. Vrede zij met u allen!
G. VREDE OOK MET U!

- gemeente gaat zitten -

GEBED OM ONTFERMING
na het ‘zo bidden wij U’ van de voorganger antwoordt de gemeente:

V. God schenke ons vergeving bevrijding, vertrouwen
en hernieuwde toewijding door Jezus Christus, onze Heer.

G. AMEN!

LOFLIED - LB 971

VERBINTENIS DS. THEO MENTING AAN DE VIERPLEK WEHL

DE SCHRIFT GEOPEND

GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT

SCHRIFTLEZING - 1 Korinthe 12: 4-12

Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende
taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, 
maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.
In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.
Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan
de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt van 
de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen.
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.
Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan 
iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.

ORGELSPEL

VERVOLG SCHRIFTLEZING - 1 Korinthe 12: 13- 27

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. 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.
Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. Als de voet zou 
zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan 
werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet 
bij het lichaam,’ hoort het er dan werkelijk niet bij?
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? God heeft nu 
eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat 



wilde. Als ze met elkaar één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een 
lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met 
elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je 
niet nodig,’ en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. Integendeel, 
juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. 
De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever 
bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect 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, zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar 
met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle 
andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen 
alle andere in die vreugde.
Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. 

LIED - LB 970: 1, 3, 5

VERKONDIGING

STILTE

ORGELSPEL

HERBEVESTIGING VAN FRANCISCA BEST ALS AMBTSDRAGER

LIED - LB 362

DE GEBEDEN EN DE GAVEN

GEBEDEN

Dankgebed

Voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen.

MEDEDELINGEN OVER DE COLLECTE

INZAMELING VAN DE GAVEN

Orgelspel

GEZEGEND OP WEG

- gemeente gaat staan -

SLOTLIED - LB 416

ZENDING EN ZEGEN

ORGELSPEL

In deze dienst:

voorganger: ds. Theo Menting
ambtsdrager: Bert van der Haar
secondant: Wilma Kraaij
organist: Piet van der Veen
koster: Johan Hamer
beeld en geluid: Ab Berendsen


