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Dienst op zondag 13 februari 2022 

in Almelo 
 

Eenheid in verscheidenheid 
 

 

Orgelspel voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen  

Aansteken van de kaarsen 

Moment van stilte 

 

Openingswoorden (naar een lied van Huub Oosterhuis) 

 

Jij die ons voor het licht gemaakt hebt 

dat wij leven 

spreek licht; 

wees hier aanwezig 

in uw naam ‘Ik zal er zijn’ 

 

Openingslied: De dag gaat open voor het woord des Heren (NLB 217), coupl. 1 t/m 4 

 

Gebed om ontferming 

 

God van mededogen, 

zie om naar jouw wereld, 

zie om naar jouw mensen 

die dénken te leven, 

maar te vaak een schaduw zijn 

van wie ze zouden kúnnen zijn. 

 

Boor in ons aan 

jouw bron van barmhartigheid 

en laat die beschikbaar zijn 

voor alle leven op deze aarde. 

Amen. 

 

Loflied  De dag gaat open, coupl. 5 

 

Inleiding 

 

‘Eenheid in verscheidenheid’ is het thema van deze dienst. Dat thema lag bij mij nog niet 

direct voor de hand, maar ontstond gaandeweg en het lied dat we straks als slotlied 

zingen gaf de doorslag. Het is het oecumenelied van de Zweedse predikant en dichter 

Anders Frostenson dat hij schreef naar aanleiding van een tekst uit de 3e eeuw over 

eenheid in verscheidenheid binnen de kerk.  

Die tekst was van Cyprianus van Carthago en ging over de vele stralen uit één licht, de 

vele takken aan één boom, de vele waterstromen uit één bron.  

Voor Frostenson werden dit ingrediënten voor zijn eigen lied over eenheid in 

verscheidenheid (LB 970), waarvan het eerste couplet als volgt is:  

 

Vlammen zijn er vele, één is het licht,  

licht van Jezus Christus,  

vlammen zijn er vele, één is het licht,  

wij zijn één in Christus.  
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In de eerste lezing uit 1 Kronieken 29 heeft David net troonsafstand gedaan ten gunste 

van zijn zoon Salomo. Ten overstaan van de verzamelde gemeente van Israël spreekt 

David een zegengebed uit, waarin hij God zegent. 

 

Schriftlezing 1e Testament: 1 Kronieken 29, 10-16 (Naardense Bijbel) 

10 Dan zegent David de Ene  

voor de ogen van heel de vergadering;  

David zegt:  

gezegend gij, Ene, God van Israël  

   onze vader,  

van eeuwigheid en tot in eeuwigheid!-  

11 van u, Ene, is de grootheid, de macht,  

de majesteit, de glorie en de glans,  

want alles in de hemelen en op aarde is van u;  

van u, Ene, is het koninkrijk,  

u die zich als hoofd over alles verheft!-  

12 de rijkdom en de heerlijkheid  

   zijn van voor uw aanschijn,-  

gij heerst over alles  

en in uw hand is kracht en macht;  

in uw hand is het  

om grootheid en sterkte te schenken  

   aan alles;  

13 en nu, onze God,  

danken wij u,-  

en loven wij uw majesteitelijke naam!-  

14 want wie ben ik en wat is mijn gemeenschap  

dat wij kracht krijgen  

om zo uit eigen aandrift te schenken als nu?-  

nee, uit u is het alles  

en uit uw hand hebben wij aan u gegeven!-  

15 want zwervers-te-gast zijn wij  

   voor uw aanschijn, en bijwoners,  

   als al onze vaderen;  

als de schaduw zijn onze dagen op aarde,  

   en hoop is er niet;  

16 Ene, God-over-ons,  

heel de rijkdom die wij gereedgelegd hebben  

om u een huis te bouwen  

   voor uw heilige naam:  

uit uw hand is het en van u is het alles!-  

Lied  Ik ben, zegt Gij, de eerste en de laatste (NLB 774) 

 

Evangelielezing: Johannes 11, 17-27 (Naardense Bijbel) 

17 Als Jezus dan aankomt vindt hij hem  

reeds vier dagen toevende in het graf.  
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18 En Betanië is dicht bij Jeruzalem geweest,  

op zo’n vijftien stadiën afstand;  

19 maar velen uit de Judeeërs  

zijn al aangekomen bij Marta en Maria  

om hen te troosten over hun broer.  

20 Zodra Marta dan hoort dat Jezus aankomt,  

gaat zij hem tegemoet;  

maar Maria is in het huis blijven zitten.  

21 Dan zegt Marta tot Jezus:  

heer, als u hier was geweest  

zou mijn broer niet zijn gestorven;  

22 ook nu weet ik:  

wat u God ook zou vragen,  

God zal het u geven!  

23 Jezus zegt tot haar:  

hij zal opstaan, je broer!  

24 Marta zegt tot hem: ik weet dat,  

omdat hij zal opstaan bij de opstanding  

ten laatsten dage!  

25 Jezus zegt tot haar:  

ík ben  

de opstanding en het leven;  

wie gelooft in mij zal leven,  

ook als hij sterft;  

26 en al wie leeft en gelooft in mij  

zal niet sterven tot in de eeuwigheid;  

gelóóf je dat?  

27 Zij zegt tot hem: ja, Heer,-  

ík ben gaan geloven  

dat u de Gezalfde bent,  

de zoon van God die tot de wereld komt!  

 

Lied  Als Gij er zijt (NLB 948) 

 

Overdenking 

 

‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’, dacht ik toen ik bezig ging met het voorbereiden van deze 

dienst. Wat hebben de samenstellers van het leesrooster in de teksten voor vandaag 

gezien, dat ik niet heb gezien? Gaat dit over het weer levend maken van een dode? Over 

Jezus als grote tovenaar? Dat kon ik dan toch echt niet rijmen met de lezing uit 1 

Koningen 29 waar het gaat over de ‘vergadering’ -oftewel de gemeente- van Israël. Die 

gemeente heeft hier gaven bijeen gebracht voor de bouw van de tempel in Jeruzalem.  

Het was voor mij als met een slot dat je wilt openen, maar waarvan je de sleutel niet 

kunt vinden. 
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Maar hier bleek de sleutel gewoon voorhanden. Want als derde lezing werd een gedeelte 

uit de 1e brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe aangegeven:  

1Korintiërs 12, 4-14 (NBV). En toen viel bij mij het kwartje. Hier was de sleutel te vinden 

om de twee andere schriftlezingen te verstaan. En niet alleen verstaan, maar ook het 

verband tussen die teksten te zien; een verband dat de samenstellers van het leesrooster 

eerder al hadden gezien. 

 
4Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5er zijn verschillende dienende 

taken, maar er is één Heer; 6er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, 

maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. 7In iedereen is 

de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. 8Aan de een wordt 

door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door 

diezelfde Geest het overdragen van kennis; 9de een ontvangt van de Geest een 

groot geloof, de ander de gave om te genezen; 10en weer anderen de kracht om 

wonderen te verrichten, om te profeteren, om te beoordelen of een profetie van 

de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om klanktaal uit te leggen. 
11Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan 

iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals Hij wil. 
12Een 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. 13Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam 

geworden; of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen, we zijn allen 

van één Geest doordrenkt. 14Tegelijk bestaat een lichaam niet uit één deel, maar 

uit vele. 

 

Ja natúúrlijk! dacht ik na lezing van dit gedeelte uit Paulus’ brief. Dat lichaam is de 

sleutel. Een lichaam is een organisch geheel van vlees, botten, huid, spieren, bloedvaten, 

organen enzovoort. Tot in zijn kleinste bestanddelen zoals de cellen en celkernen, maar 

ook de zo noodzakelijke bacteriën, is het één levend organisme dat zichzelf ook telkens 

vernieuwt met behulp van allerlei chemische processen. Wees gerust, dit is geen 

biologieles, maar een opstapje naar een beetje gemeente-theologie.  

 

Zoals het met een lichaam is, is het ook met een gemeente. Ook dát is een levend 

organisme waarin elk lid – als het goed is - meewerkt om dat leven in stand te houden 

en dat leven ook telkens te vernieuwen. 

Daar in die gemeente in Israël ging dat goed volgens het verhaal. Koning David had net 

zijn koningschap overgedragen aan zijn jonge zoon Salomo samen met het bouwplan 

voor de tempel. David zelf mocht van de Eeuwige die tempel niet bouwen omdat hij ‘een 

man van oorlog’ was en ‘stromen bloed had laten vloeien’, zoals in  

1Kronieken 28 vers 3 staat. Wat David nog wél mocht was materialen aandragen voor de 

tempelbouw en uit eigen beweging volgde het volk zijn voorbeeld en de leiders kwamen 

met goud, zilver, edelstenen en wat verder maar nodig was. Het was een eenheid in al 

zijn verscheidenheid. Een eenheid van mensen en materialen. Een levende 

gemeenschap. En onder de bezielende leiding van Salomo zou er één grote schitterende 

tempel worden gebouwd, woonplaats voor de Eeuwige. Mooi is de bede van David: “nee, 

uit u is het alles, en uit uw hand hebben wij aan u gegeven”. Al die gaven voor de 

tempelbouw komen uiteindelijk uit Gods hand, erkent David hiermee. 

 

Johannes vertelt een heel ánder verhaal. Het is het verhaal van een volk dat wordt geleid 

door levende doden, door mensen voor wie de tempel niet langer het huis is van de 

levende God, maar de plek waar ze hun dagelijkse rituelen uitvoeren. Het geloof is 

grotendeels gestold tot ritualisme en het gaat niet er meer over een God die leven geeft, 
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maar over zonde en straf. Denk aan het verhaal over de blind geborene uit Johannes 9. 

Zelfs Jezus’ eigen leerlingen stellen hem de vraag: ‘wie heeft er zo gezondigd, hijzelf of 

zijn ouders dat hij blind geboren is?’ 

Ziende blind, horende doof en levend dood was Israël. De gestorven Lazarus staat voor 

dat dode Israël, voor een dode gemeente en Jezus riep die dode gemeente terug in het 

leven. Zus Marta heeft het nog niet helemaal door en praat over een opstanding ‘ten 

laatsten dage’ oftewel aan het eind der tijden. Nee, zegt Jezus dan: ík ben de opstanding 

en het leven. Ik, de mens die hier voor je staat. Niks opstanding aan het eind der tijden. 

Hier en nu wek ik je op, in dit leven. Hier en nu leef je, als je geloof hecht aan mij en de 

weg gaat die ik je wijs. Want wie gelooft in mij zal leven, ook als hij sterft.  

 

Ja, de gemeente zal leven als ze leeft uit geloof. De gemeente van Christus zal leven als 

ze niet enkel bezig is met besturen, met zich zorgen maken over haar voortbestaan of 

over de rechte leer. De gemeente van Christus leeft als ze het spoor volgt van Jezus, de 

mens die God in het leven hier en nu laat oplichten, als ze zich telkens weer weet te 

vernieuwen, zichzelf opnieuw uitvindt. 

Daarvoor ontvangt ze de Geest. Die ene Geest waarover Paulus schreef. Gods geest de 

levend maakt en die -als het goed is- zichtbaar is in elk lid van de gemeente.  

 

Zoals Johannes een dode gemeente tastbaar maakt in een lichaam, het dode lichaam van 

Lazarus, zo maakt ook Paulus de gemeente lichamelijk tastbaar en zichtbaar. Paulus 

beschrijft ons een levende gemeente. De leden ervan vergelijkt hij met een hoofd of een 

hand of een voet, een oog of een oor enzovoort. En, zegt Paulus, al die afzonderlijke 

leden vormen één lichaam, één gemeente, hoe verschillend ze ook zijn. Het is niet zo dat 

ze allemaal met de neus één kant op wijzen of dat er koekoek één zang wordt gezongen. 

Nee, zo’n levende gemeente weet om te gaan met verschillen. In zo’n gemeente is de 

Geest aan het werk. Mensen doen niet alleen waar ze goed in zijn vanuit hun verstand of 

aanleg of opleiding, maar ze ontvangen vaak bijzondere gaven, geestesgaven. De apostel 

noemt er een paar: de gave van genezen, van het doorgeven van kennis, de gave van 

wijsheid, van wonderen verrichten, van het spreken van klanktaal. Van dat laatste zijn 

wij niet zo; dat laten we graag over aan de pinksterkerken. En dat is prima. Want al die 

losse gemeenten en parochies vormen wereldwijd samen óók weer dat ene lichaam van 

Christus en hebben ook als wereldgemeenschappen weer verschillende gaven ontvangen. 

Is dat niet prachtig?  

 

En ja, misschien zijn onze beide gemeenten wel wat aan het kwakkelen, maar dood zijn 

we zeker niet! Hier wordt nog altijd gebeden, gezongen, er wordt geleerd en kennis 

gedeeld, mensen zien om naar anderen, er is maatschappelijke betrokkenheid en 

aandacht voor wie het minder heeft en vul zelf maar aan wat er in dit rijtje nog mist. 

 

Ook wij vormen een eenheid in verscheidenheid. En ja, soms wringt dat ook wel eens een 

beetje, soms schuurt het wat langs elkaar heen en dat doet dan pijn. Je houdt er zelfs 

wel eens een schaafplek aan over. Eén proberen te zijn met zoveel verscheidenheid is 

niet zo makkelijk. Ik denk dat het dan belangrijk is om te beseffen dat we allemaal 

gedoopt zijn in diezelfde geest van God en dat we eigenlijk allemaal maar één richting 

gaan, één doel voor ogen hebben: dat koninkrijk van God, zoals de bijbel het noemt.  

In taal van vandaag gezegd: we werken allemaal samen - ieder op z’n eigen manier, 

christenen en niet-christenen - aan een wereld waar mensen menswaardig en dieren 

dierwaardig kunnen leven. Een wereld waar bomen hun kruinen trots in een schone lucht 
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kunnen steken en bloemen de aarde versieren en de bijen en vlinders tot voedsel zijn. Ik 

zou zeggen: laat díe Geest maar waaien en onze dromen meevoeren op de wind. Amen. 

 

Orgelspel 

 

Open ruimte 

 

Dank- en voorbeden 

 

Wat zijn we blij met deze aarde, God, 

wat is ze mooi en wat geeft ze ons veel! 

Kleuren en geuren, 

de dieren, de vogels en de vissen, 

zo wonderlijk mooi! 

 

Maar… wat is ze kwetsbaar, die aarde 

en wat doen we haar aan 

met onze hebberigheid 

en onverschilligheid. 

 

Wat doen we elkaar aan? 

Wat doen we de dieren aan 

en de lucht en het water? 

 

We bidden daarom 

voor deze aarde, 

voor de mensen en de dieren, 

voor de bossen en de meren, 

voor de gletsjers, de zeeën 

en de lucht die van ons allemaal 

en dus van niemand is. 

Ach God alles komt van jou. 

David bad het al: ‘uit u is het alles’. 

 

We bidden vandaag in het bijzonder 

voor de situatie in het rond Oekraïne, 

waar legers zich verzamelen. 

Laat jouw Geest er waaien onder de mensen, 

in de hoofden en harten van de leiders. 

Verwar hun oorlogstaal tot taal van vrede. 

 

We bidden opnieuw voor Daher en Daoud Nassar 

van de Tent of Nations in Palestina. 

Dat hun vredeswerk doorgang blijft vinden, 

dat hun wonden genezen na de lafhartige 

aanslag op hun leven, 

dat steeds meer mensen 

de weg naar hun boerderij weten te vinden 

en leren wat het betekent om geen vijand te willen zijn. 

 

We bidden voor mensen die eenzaam zijn 

of in de war, 

voor mensen die ziek zijn 

of stervende 

voor de mensen die voor hen zorgen 

voor wie verdriet heeft 
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Stil gebed 

 

Onze Vader (bron: Doopsgezinde Gemeente Wageningen) 

 

God, Verborgen Aanwezig 

Dat jouw Naam aan het licht komt 

Dat tastbaar wordt de wereld naar jouw hart 

Dat gegaan wordt jouw weg van barmhartigheid 

 

Dat wij ontvangen wat we nodig hebben 

om onze bestemming te leven 

Dat wij elkaar durven vergeven en niet laten vallen 

maar zoeken naar vrede 

 

Dat wij niet losraken, als het lastig wordt 

maar verbonden blijven met elkaar en met jou. 

 

Geef ons daartoe de moed en de spankracht 

het geloof, de hoop en de liefde 

die van jou komt 

Vandaag en alle dagen 

totdat alles is voltooid. 

Amen 

 

We zingen nu dat lied van Anders Frostenson op de mooie en bijzondere melodie van Olle 

Widestrand. Elk couplet eindigt met de woorden: ‘wij zijn één in Christus’.  

 

 

Slotlied Vlammen zijn er vele, één is het licht (NLB 970) 

 

Opdracht en zegenbede 

 

‘Wij zijn één in Christus’ is niet zozeer een constatering, maar eerder een oproep om die 

eenheid te zoeken, ook met anderen en niet persé alleen met christenen. Laten we dat 

wat dood is in onze samenleving, dat wat in ontbinding is proberen tot leven te wekken, 

te vernieuwen. Er is werk aan de winkel! 

 

Laten we de God van alle mensen vragen om zegen bij dat werk: 

 

Zegen God onze nachten en onze dagen, 

zegen ons hart, ons verstand en onze handen. 

Zegen ons voor elkaar, met liefde en trouw. 

Houd de droom in ons gaande 

en schenk ons leven. 

 

Lied ter beaming God, schenk ons de kracht (NLB 418), coupl. 1 

 

Doven van de kaarsen 

 

Orgelspel na afloop van de dienst 

 

Collecte bij de uitgang voor het Doopsgezind Centrum voor Gemeenteopbouw, 

t.b.v. een project voor de begeleiding van het landelijk doopsgezind jongerenwerk. 

 

 


