
6 TWEE IN EEN

Over diversiteit en verbondenheid

Gebed

U keert me om,
Heilige Geest.

Terwijl ik spontaan
bij mezelf vertrek,
leert U me
dat verbondenheid
altijd eerst komt.

Ik kijk naar verschil,
U kijkt naar eenheid
in verscheidenheid.

Terwijl ik bang kan zijn
van de ander,
bent U uitnodiging
om die ander
echt te ontmoeten.

Leer me verbondenheid
ervaren als een krachtige bron
omdat ik weet
dat als ik verbonden ben
met anderen,
U dicht in de buurt bent.

Gezamenlijk gebed

U, Heilige Geest, bent de waarborg
van onze eenheid met elkaar.

Wonderlijk is het
hoe U de verscheidenheid
tussen ons laat bestaan.
Goddelijk bent U daarin.

Schenk ons het geloof
dat eenheid verscheidenheid
veronderstelt,
en verscheidenheid
niet zonder eenheid kan.

Met zijn allen zijn wij
ledematen van eenzelfde lichaam.
We worden bezield door eenzelfde adem
en die komt van U.
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Bijbeltekst (1 Korintiërs 12, 12-27)

Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel, en alle lichaams-
delen, hoe vele ook, zijn samen één lichaam; zo is het ook met Chris-
tus. 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. Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit één 
lichaamsdeel, maar uit vele. Veronderstel dat de voet zegt: ‘Omdat ik 
geen hand ben, hoor ik niet tot het lichaam’, hoort hij dan niet tot het 
lichaam? En als het oor zou zeggen: ‘Omdat ik geen oog ben, hoor ik 
niet tot het lichaam’, hoort het dan niet tot het lichaam? Als het hele 
lichaam oog was, waar bleef dan het gehoor? Als het helemaal gehoor 
was, waar bleef dan de reuk? God heeft nu eenmaal de lichaamsdelen 
elk afzonderlijk hun plaats in het lichaam toegewezen, zoals Hij het 
gewild heeft. Als zij allemaal samen één lichaamsdeel vormden, waar 
bleef dan het lichaam? In feite echter zijn er vele lichaamsdelen, maar 
is er slechts één lichaam. 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.’ Nog sterker, juist die lichaamsdelen die het zwakst schijnen 
te zijn, zijn onmisbaar. En die lichaamsdelen die wij beschouwen als 
minder eerbaar, eren wij des te meer. Onze minder edele delen worden 
daarom met grotere kiesheid behandeld; de andere delen hebben dat 
niet nodig. God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het min-
dere meer eer gaf, opdat er in het lichaam geen verdeeldheid zou zijn en 
de lichaamsdelen eensgezind voor elkaar zouden zorgen. Wanneer één 
lichaamsdeel lijdt, delen alle andere in het lijden; wordt één lichaams-
deel geëerd, dan delen alle andere in die vreugde. Welnu, u bent het 
lichaam van Christus, en ieder van u is van dit lichaam een onderdeel.

Beeld

Ik houd het beeld van het ene lichaam voor ogen en stel me voor wat 
de bijdrage is van de verschillende lichaamsdelen.

Pistes voor het gebed

• Wat bepaalt voor mij of ik me verbonden weet met anderen?
• Kan ik mezelf zien als deel van het Lichaam van Christus?  

Welk lichaamsdeel zou mij typeren?
• Ervaar ik een hechte band tussen de leden van onze gemeenschap? 

Op welke manier kunnen we daaraan bouwen?
• Hoe krijgt ieders eigenheid ruimte? Hoe kunnen we ieders inbreng 

en talenten waarderen?
• Welke verschillen zijn verrijkend? Welke zijn lastig? Hoe gaan we 

daar mee om?

Als afsluiting van mijn persoonlijk gebed noteer ik wat ik wil delen met 
de anderen.
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