
                    Z.J. 578 op de CD nr. 10 Door de wereld gaat een lied 

VOLK VAN GOD ZIJN WIJ HIER SAMEN, 

HEEL DE WERELD IN ONS HART. 

GIJ ROEPT ONS BIJ ONZE NAMEN. 

GOD, ONZE VREUGDE, ONZE KRACHT. 

 

Woord zult Gij spreken, Brood zult Gij breken, 

op dit uur zult Gij bij ons zijn: 

mensen bevrijden, mensen verblijden: 

drink met ons samen de vreugdewijn. 

 

God in den hoge, licht voor onz' ogen, 

feest voor ons hart, dat nu sneller slaat. 

Gij hebt ons leven een zin gegeven. 

Gij zijt de Leidsman die met ons gaat. 

 
                         Uit de eerste brief aan de Korintiërs: De gaven van de Geest  

12,1 Ook omtrent de geestelijke gaven, broeders en zusters, mag ik u niet in onwetendheid laten. 

(…). 5 Er zijn verschillende vormen van dienstverlening, maar de Heer is een en dezelfde. 6 Er zijn 

verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is een en dezelfde God, die alles in allen tot 

stand brengt. 7 Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van 

allen. 8 Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven; aan een ander een woord 

van kennis, krachtens dezelfde Geest; 9 aan een derde door dezelfde Geest het geloof; en aan weer 

anderen schenkt diezelfde Geest de gave om ziekten te genezen, 10 de kracht om wonderen te doen, 

de gave van de profetie, de onderscheiding van geesten, het vermogen om in talen te spreken of de 

betekenis ervan uit te leggen. 11 Dit alles is het werk van één en dezelfde Geest, die aan ieder zijn 

gaven uitdeelt zoals Hij het wil. Het lichaam van Christus  

12 Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel, en alle lichaamsdelen, hoe vele ook, zijn samen 

één lichaam; zo is het ook met Christus. 13 Want wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen, zijn in 

de kracht van een en dezelfde Geest tot één lichaam gedoopt, en allen zijn wij doordrenkt van één 

Geest. 14 Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit één lichaamsdeel, maar uit vele. 15 Veronderstel 

dat de voet zegt: ‘Omdat ik geen hand ben, hoor ik niet tot het lichaam’, hoort hij dan niet tot het 

lichaam? (…) 20 In feite echter zijn er vele lichaamsdelen, maar is er slechts één lichaam. 21 Het oog 

kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig’, en evenmin het hoofd tegen de voeten: ‘Ik heb 

jullie niet nodig.’ 22 Nog sterker, juist die lichaamsdelen die het zwakst schijnen te zijn, zijn 

onmisbaar. (…) 27 Welnu, u bent het lichaam van Christus, en ieder van u is van dit lichaam een 

onderdeel. 28 Nu heeft God in de gemeente allerlei mensen aangesteld, allereerst apostelen, 

vervolgens profeten, en verder leraren; voorts is er de gave om wonderen te doen, te genezen, te 

helpen, te besturen en in talen te spreken. 29 Niet iedereen kan apostel zijn, of profeet, of leraar. 

Kunt u allen wonderen doen? 30 Hebt u allen de gave om te genezen, in talen te spreken en uitleg te 

geven? De liefde 31 Streef naar de hoogste gaven! Maar eerst wijs ik u een buitengewoon 

voortreffelijke weg. 13, 1 Al spreek ik de taal van mensen en engelen – als ik de liefde niet heb, ben ik 

een galmend bekken of een schelle cimbaal.  


