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We willen als gemeente streven om het 
beste van ons kunnen in dienst van God te 
stellen. We zullen onze gaven, talenten en 
alles wat we hebben inzetten voor God en 

niet voor onze eigen eer.
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We zijn een Bijbelgetrouwe gemeente

Visie
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We komen samen als broers en zussen in 
Christus’ familie; vanuit Gods liefde zorgen 
we voor elkaar, strevend naar eenheid en 

vriendschap.
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In onze gemeente wordt iedereen 
aangemoedigd om verantwoordelijkheid op 
te nemen. We willen mensen begeleiden, 

bemoedigen en toerusten om hun gaven en 
talenten te ontdekken en te ontplooien.
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We zijn een inclusieve gemeenschap: we 
willen iedereen, ongeacht zijn achtergrond, 

met dezelfde zorg en liefde omarmen en 
geduldig begeleiden naar een persoonlijke 

relatie met Christus.
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We willen iedereen, ongeacht zijn achtergrond, met 

dezelfde zorg en liefde omarmen.

We zijn een inclusieve gemeenschap:



12 Want een lichaam is één geheel, maar bestaat wel 

uit verschillende lichaamsdelen. Al die lichaamsdelen 

vormen samen één lichaam. Zo is het ook met 

Christus. 13 Want we zijn allemaal in één Geest 

ondergedompeld, zodat we samen één Lichaam 

werden. Het maakt niet uit of we Joden zijn of van een 

ander volk zijn. Het maakt ook niet uit of we slaven zijn 

of vrije mensen. We zijn allemaal vol van dezelfde 

Geest.

1 Korintiërs 12:12-27



14 Een lichaam bestaat toch ook niet uit één 

lichaamsdeel, maar uit een groot aantal lichaamsdelen? 
15 Als één van de voeten zou zeggen: "Omdat ik geen 

hand ben, hoor ik niet bij het lichaam," heeft hij dan 

gelijk? 16 En als een oor zou zeggen: "Omdat ik geen 

oog ben, hoor ik niet bij het lichaam," heeft het dan 

gelijk? 17 Want hoe kan een lichaam horen als het alleen 

uit ogen zou bestaan? En hoe kan het ruiken als het 

alleen uit oren zou bestaan?

1 Korintiërs 12:12-27



18 Maar God heeft aan iedereen zijn eigen, speciale 

plaats in het Lichaam gegeven, daar waar Hij het wil.
19 Als we met z'n allen één lichaamsdeel zouden zijn, 

dan zou er toch geen Lichaam zijn? 20 Maar nu zijn er 

wel veel lichaamsdélen, maar is er maar één Lichaam.
21 Een oog kan niet tegen een hand zeggen: "Ik heb jou 

niet nodig." En het hoofd kan niet tegen de voeten 

zeggen: "Ik heb jullie niet nodig." 22 Nee, juist de delen 

van het lichaam die het meest kwetsbaar lijken, zijn 

het meest nodig.

1 Korintiërs 12:12-27



23 En de delen van het lichaam die we niet graag laten 

zien, kleden we juist mooi aan. De lichaamsdelen die 

niet geschikt zijn om getoond te worden, houden we 

bedekt. 24 Maar de lichaamsdelen die we gewoon 

kunnen laten zien, hebben dat niet nodig. En God heeft 

het Lichaam zó gemaakt, dat Hij aan de delen die 

onbelangrijk lijken een belangrijke taak heeft 

gegeven. 25 Zo komt er geen verdeeldheid in het 

Lichaam en zorgen alle leden even goed voor elkaar.

1 Korintiërs 12:12-27



26 Als één lid verdriet heeft, leven alle anderen met 

hem mee. Als één lid wordt geprezen, genieten alle 

anderen daarvan mee. 27 Jullie zijn dus samen het 

Lichaam van Christus. En ieder van jullie is een 

lichaamsdeel van dat Lichaam.
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1 Korintiërs 12:12-27





12 Want een lichaam is één geheel, maar bestaat wel 

uit verschillende lichaamsdelen. Al die lichaamsdelen 

vormen samen één lichaam. Zo is het ook met Christus. 
13 Want we zijn allemaal in één Geest ondergedompeld, 

zodat we samen één Lichaam werden. Het maakt niet 

uit of we Joden zijn of van een ander volk zijn. Het 

maakt ook niet uit of we slaven zijn of vrije mensen. 

We zijn allemaal vol van dezelfde Geest.

1 Korintiërs 12:12 & 13



Het lichaam van Christus heeft geen prothesen.



7Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij 

is het huis van een zondig mens binnengegaan om 

onderdak te vinden voor de nacht.’ 8 Maar Zacheüs was 

gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft 

van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik 

iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ 9 

Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten 

deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. 10 

De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te 

redden wat verloren was.’
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Lucas 19:7-10 (Jezus op bezoek bij Zacheüs)



● Tollenaar (Lucas 19:1-10)

● Vissers (Markus 1: 16-18)

● Lamme (Marcus 2:1-12)

● Doofstomme (Marcus 7:31-37)

● Blinde Bedelaar (Markus 10:46-52)

● Bezetene (Lucas 11:1-26)

● Melaatse (Markus 1:40-45)

● Kinderen (Matteüs 19:13-15)

● Jaïrus,leider van de synagoge (Markus 5:22-43)

● Zieke vrouw (Markus 5:25-34)

● Overspelige vrouw (Johannes 8:3-11)

● Samaritaanse vrouw (Johannes 4:1-42)

● Kanaänitische vrouw (Matteüs 15:21-28)

● “Wijzen uit het oosten” (Matteüs 2:1-12)

● ...

● (Jezus kwam zelfs voor de dwazen uit het westen)

Jezus kwam voor:



We willen iedereen, ongeacht zijn achtergrond, met 

dezelfde zorg en liefde omarmen en geduldig 

begeleiden naar een persoonlijke relatie 
met Christus.

We zijn een inclusieve gemeenschap:



11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn 

in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, 

bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat 

zij één zullen zijn zoals Wij.
14 Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft 

hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik 

niet van de wereld ben. 15 Ik bid niet dat U hen uit de 

wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de 

boze. 16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van 

de wereld ben.
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Johannes 17:11 & 14-16









33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn 

gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij 

gegeven worden.
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Matteüs 6:33



Het Koninkrijk Gods zegt van Wie het is.

Het Koninkrijk der hemelen zegt van waar het komt.



26 Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u 

samenkomt, heeft iedereen wel een psalm, of hij heeft 

een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft 

een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles 

gebeuren tot opbouw.

Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV

1 Korintiërs 14:26




