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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN 

PreekPreekPreekPreek    

Preek over 1 Korintiërs 12, 15-16 en 21 (Lezing 1 Korintiërs 12 en HC vraag en antwoord 55) 

In 1 Korintiërs 12 zie je dat mensen buiten het lichaam van Christus geplaatst worden. Door anderen. Of door 

zichzelf. Hoe kun je zelf de beweging andersom maken – van buiten het lichaam, vanaf de zijlijn, naar 

binnen? De Catechismus gebruikt daarvoor drie woorden: verplicht, gewillig en met vreugde je gaven 

inzetten. En ambtsdragers: die worden midden in het lichaam geplaatst en hun taak is er volop op gericht 

dat iedereen mee kan doen.  

BesprekingsvragenBesprekingsvragenBesprekingsvragenBesprekingsvragen   
1. Hoe voel jij je in het lichaam? Binnen? Buiten? Aan de rand? Hoe komt het dat je je zo voelt? 

2. Wat doet het met je dat in de catechismus en in de preek het woordje ‘verplicht’ gebruikt wordt? 

Wat vind je van de uitleg daarvan in de preek? 

3. Check de vacaturelijst van onze gemeente op de achterkant hiervan. Zit er iets tussen dat past 

bij jouw gaven? 

4. Misschien zit er wel geen vacature bij die bij jouw gaven past. Welke gaven heb je? Wat zou je 

kunnen verzinnen om daar in Gods Koninkrijk mee te doen? Praat er eens over met je kring, met 

je diaken of met je ouderling. Of meld je bij Tjeerd Keuning (scriba@gkvbarneveld.nl)   

5. Gaven zijn niet alles. Lees 1 Korintiërs 13 en heb het lichaam van Christus lief! 

Teksten om te lezenTeksten om te lezenTeksten om te lezenTeksten om te lezen    
Exodus 35-36,6; Haggai 1; Lucas 19,11-28; Romeinen 12; Efeziërs 4 

Wat is er te doen in de gemeente? 
Check de onderstaande vacatures of er iets bij is waarvoor jij je kan en wilt inzetten. 

Meer info? Bel of mail Tjeerd Keuning (0342-492928, scriba@gkvbarneveld.nl) 

 

 

Wat:  

Spin in web rondom organiseren van erediensten 

En dat houdt in: 

Contact met allerlei mensen die betrokken zijn 

rondom de erediensten: muzikanten, technici 

kosters, voorgangers, liturgiecommissie, 

kinderwerk enz. enz. Op deze plek heb je een 

collega naast je die hetzelfde doet.  

 

Wat: Muzikanten en voorzangers 

En dat houdt in: 

Bespeel je een instrument, heb je een mooie 

stem en kun je wel aardig zingen? Meld je dan 

aan om de diensten muzikaal te begeleiden en 

de gemeente mee te nemen in samenzang.   



 

Wat: Kindermoment 

En dat houdt in: 

Neem de kinderen mee in aanbidding, in 

verdieping, in kennis, in liefde voor God en de 

Bijbel… Het team van mensen die het 

kindermoment verzorgen kan nog wel wat 

versterking gebruiken. En daar hoef je echt geen 

Pabo voor gedaan te hebben. 

 

Wat: Bijbelklas leiders 

En dat houdt in: 

Tijdens de dienst op zondagochtend optrekken 

met kinderen in de basisschoolleeftijd en hen op 

hun level iets meegeven van het goede nieuws 

van Jezus. 

 

 

Wat: Opruimer/Archivaris 

En dat houdt in: 

Ook wel bekend als archivaris. Hoe zorgen we 

dat we als kerk de dingen bewaren die we 

moeten bewaren en hoe kunnen we nog eens 

wat terugvinden? Een goede archivaris is dan 

onmisbaar – zeker in dit digitale tijdperk met 

talloze documenten op allerlei plekken. Wie 

ruimt het netjes op? 

 

Wat: Spin in het web rondom missie en 

evangelisatie 

En dat houdt in: 

Contact hebben met en coördineren van allerlei 

initiatieven die er zijn op het gebied van missie 

in binnen- en buitenland. Denk bijvoorbeeld aan 

de Alpha Cursus, aan de contacten met kerken 

in Oekraïne en aan (ex)-gemeenteleden die 

ergens in Nederland of daarbuiten het evangelie 

van Jezus handen en voeten geven.  

 

Wat: Jo!n leiders 

En dat houdt in: 

Je hebt affiniteit met jeugd en je loopt een 

aantal jaren mee met een groep jongeren 

(12-18 jaar), je inspireert elkaar op het 

gebied van geloof, vriendschap en 

uitdagingen. Samen met je duo-Jo!n leider 

heb je regelmatig een moment van 

ontmoeting met de groep. 

 

Wat: BHV-ers 

En dat houdt in: 

Wanneer er tijdens de erediensten zich een 

ongeluk voordoet of iemand wordt onwel, 

dan ben jij degene die eerste hulp verleent. 

En jij begeleidt de ontruiming van het 

gebouw bij bijvoorbeeld brand.  Je kan een 

cursus volgen, zodat je weet wat te doen. 

Gelukkig zijn BHV-ers slechts bij hoge 

uitzondering nodig.    

 

Wat: Redacteur kerkblad 

En dat houdt in: 

Je verzamelt de inhoud van het kerkblad en 

zorgt ervoor dat deze leesbaar wordt 

opgemaakt. 

 

 

Wat: Beeld, Geluid en Beamen 

En dat houdt in: Ben je handig met de techniek van 

audio en video? Of ben je handig met het maken 

van filmpjes en het creëren van mooie dingen? Die 

gaven kun je ongetwijfeld inzetten in de kerk. Heel 

concreet worden er op dit moment mensen gezocht 

om te beamen en als geluidstechnicus. 

Wat: Spin in het web rondom ledenadministratie 

En dat houdt in: Je beheert en verwerkt de 

administratieve gegevens van de leden van de kerk  

Deze functie neem je vanaf januari 2023 

over van Albert Lenting. Een beschrijving 

van de taken die bij deze functie horen, kan 

je opvragen. 


