
Liturgie ochtenddienst over 1 Kor 14,20-25 (transcript) 
-GKv Loppersum-Westeremden, 16-11-2014 
-4e deel serie ‘Als het evangelie in de kerk centraal staat…’ 

Welkom en mededelingen door ouderling 

Komen tot de Here 
Voorzang, Psalm 100,1-2 ‘juicht alle volken’ 
Stil gebed 
Votum/zegengroet 
Aanbidding: 
-Psalm 139,1-2 ‘Heer, U doorgrondt mij’ (staan) 
-GK 173 ‘Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon’ 
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

Bediening van de Heilige doop aan Maria Huizenga 
 -lezen 3e formulier 
 -onderwijs voor de kinderen 
 -doop van Maria Huizenga 
 -zingen ‘God kent jou, vanaf het begin’ (uit ‘Alles wordt nieuw’) 

Luisteren naar de Here:  
Bijbellezing(en), zie onder  
Zingen E&R 244 ’Lees je Bijbel, bid elke dag’ 
Verkondiging, thema, zie onder 
’Amen’-zang, GK 161,3-4 ‘Heer, U bent mijn kracht’ 
Wet van God 
  

Geven aan de Here: 
Dank- en voorbedegebed    
Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte 
Inzameling gaven 

Gaan onder de zegen van de Here 
Zingen Psalm 56,3-4 ‘Mijn ballingschap hebt U te boek gesteld’ 
Zegen 

Leesgedeelte(n): 1 Kor 14,20-40 
Tekst: 1 Kor 14,24-25 
Preekthema: ‘Als het evangelie in de kerk centraal staat, zijn we een gastvrije gemeente!’ 

Vragen bij 4e preek in serie over Gemeente-zijn, 16 november 2014  
- ‘Als het evangelie centraal staat, zijn we een gastvrije gemeente!’ 

Waar denk jij aan bij gastvrijheid van een gemeente? 

Hoe zouden wij als gemeente gastvrijer kunnen zijn?, geef eens idee-en!  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We zijn als gemeente bezig met een serie en je  hebt een briefje op je stoel gevonden en de 
bedoeling is dat u de vragen invult en dan kunt het straks inleveren bij de deur. 
Vanmorgen gaat het over gastvrijheid, de prekenserie heet; ‘ als het evangelie centraal staat…’ 
en vanmorgen is de aanvulling, dan zijn we een gastvrije gemeente. 
We hebben net 1 Kor 14 gelezen en misschien had u het al door, maar dit is een lastige tekst, 
er staat ontzettend veel in en we beperken ons tot de verzen 24 en 25. 
Ik lees die nog een keer; 24 Maar profeteert iedereen, dan zal een ongelovige buitenstaander 
door iedereen worden beoordeeld en terechtgewezen. 25 Alles wat hem heimelijk beweegt zal 
aan het licht komen en dan zal hij zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden: ‘ 
werkelijk, God is in uw midden.’ 
Met een paar korte vragen wil ik proberen om de woorden die hier staan, om die wat 
duidelijker te krijgen, om vanuit het woord van de Here te zien wat het nu betekent om een 
gastvrije gemeente te zijn. 

1. 
Om met de deur is huis te vallen; wat gebeurt hier in deze gemeente? 
Je kunt niet om die vraag heen; wat gebeurde er in de gemeente in Korinthe? 
De gemeente in Korinthe was een gemeente van jonge christenen, het waren begaafde 
christenen en dat was gelijk de reden dat het in de gemeente van Korinthe, sorry voor het 
woord, een beetje een bende was. 
Het waren allemaal haantjes, voorop staan, allemaal dikke ego’s, christenen die nog heel veel 
nederigheid moesten leren. 
Die moesten leren dat de Here Jezus, dat het om Hem ging en niet zozeer om hen en dat 
betekent niet ten koste van hen, maar dat het om de Here Jezus ging, dat moesten ze leren. 
Misschien denk je; waar haal je dat vandaan? 
Nou dat lees je bijvoorbeeld in 1 Kor 13, in vers 1 en 2 daar alles je dat de gemeenteleden, de 
jonge christenen, allemaal gaven hadden; al sprak ik de talen van mensen, de gaven van 
talen te spreken, al had ik de gave om te profeteren, al bezat ik alle kennis, maar had ik de 
liefde niet…. 
Dat heel bekende hoofdstuk wordt vaak zo opgevat dat Paulus daar schrijft, spreekt over 
romantische liefde, u kent denken; 1 Kor 13, Paulus heeft dat zo mooi beschreven over de 
liefde, maar Paulus doet dat niet. 
Paulus schrijft hier niet over romantische liefde, dat gevoel wat je hebt als je met je vrouw uit 
eten bent bij kaarslicht, nee, daar gaat het hier niet over. 
Paulus zet in 1 Kor 13, daar zet hij de gemeenteleden op hun plek; jullie hebben veel gaven, 
maar het ontbreekt jullie aan liefde, dat zegt hij in 1 Kor 13. 
Het is een uitnodiging van de apostel Paulus, aan de Korintiers om de Here Jezus in hun 
leven voorop te zetten, in plaats van hun gaven, dat leert hij ze in 1 Kor 14. 
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Om in hun karakter de Here Jezus aan het werk te laten en dat de Heilige Geest hen 
verandert, langzaam maar zeker, dat ze de Here Jezus de eerste gaan vinden in hun leven. 
Die vinden ze belangrijk, maar er moet nog werk in hun hart plaatsvinden, zegt Paulus, jullie 
moet nog liefde leren zodat je de Here Jezus voorop zet, zodat je een ander voorop zet en 
datzelfde, daar gaat het ook over in 1 Kor 14. 
In 1 Kor 14, daar gaat het over deze vraag; hoe moet een kerkdienst eruit zien? 
En dan maakt Paulus in 1 Kor 14 aan de gemeente duidelijk; in de kerkdienst gaat het niet om 
jullie, maar gaat het om God, dat zie je staan in vers 25. 
Werkelijk God is in uw midden, daar gaat het om, niet werkelijk wat zijn jullie geweldig, maar 
werkelijk God is in jullie midden. 
Zo moet een kerkdienst, dat moet een kerkdienst als doel hebben; God is in uw midden, dat 
zie je staan in vers 25. 
Dus als je hoofdstuk 14 wilt begrijpen van 1 Kor, dan moet je dat snappen; als het gaat over 
een kerkdienst en Paulus geeft daar aanwijzingen voor, dan zegt hij; Korintiers, het gaat om 
de Here, besef dat het om God gaat. 
En misschien heb je wel gelezen en aangevoeld dat Paulus hier heel hard en heel duidelijk is 
naar de Korintiers, dat hadden ze blijkbaar nodig. 
Want hij zegt tegen ze; zet jezelf niet zo in de spotlights, denk ook eens aan degene die niet 
gelooft, wees niet zo met jezelf bezig geliefde broeders en zusters in Korinthe, want die  
niet-christenen moeten wel kunnen begrijpen wat jullie aan het doen zijn. 
Ken je plek graag, houd liever je mond, zegt hij, zorg dat het een beetje ordelijk gaat, - dat is 
het laatste gedeelte wat we lazen -, laat je niet zo gaan, laat het begrijpelijk zijn, God is een 
God van orde en niet van chaos. 
Dus dat is er aan de hand in dit hoofdstuk, dat is er aan de hand in de gemeente in Korinthe; 
Paulus zet deze jonge christenen duidelijke maar liefdevol op hun plek en wijst erop; zo moet 
het gaan in de kerkdienst. 
Het gaat om de aanwezigheid van de Here God, zodat gezegd wordt door niet-christenen; 
werkelijk, God is in hun midden. 
Daar gaat het om en het gaat om het doorgeven van het geloof op een begrijpelijke manier. 
Dat was de eerste vraag. 

2. 
Nou het tweede; wat betekent het als hier staat; een ongelovige buitenstaander, wat betekent 
dat voor ons, wat betekende dat toen? 
Het gaat vanmorgen over de vraag die wij hebben, gemeente Loppersum-Westeremden, maar 
het gaat om ons allemaal, hoe ben je een gastvrije gemeente, hier of waar je woont, wat is er 
voor nodig om een gastvrije gemeente te zijn? 
Je hebt een briefje gekregen, schrijf eens op; waar denk je aan bij een gastvrije gemeente? 
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Als je kijkt naar vers 23 dan staat er; als de hele gemeente samenkomt en iedereen zich in 
klanktaal uit, zullen de ongelovige buitenstaanders, die de samenkomst bezoeken, zullen die 
dan niet zeggen dat u krankzinnig bent? 
Wat is er voor nodig om een gastvrije gemeente te zijn? 
Hier hebben we het eerste antwoord; Paulus die gaat er heel simpel vanuit, dat zie je hier 
staan, dat er ongelovige buitenstaanders zijn, hij gaat er vanuit. 
Dat die aanwezig zijn in de kerkdienst, ze zijn er gewoon. 
Dus wat is het eerste als het gaat om een gastvrije gemeente te zijn? 
Dat begrint bij jezelf, ben ik in mijn dagelijks leven een gastvrije christen, heb ik de 
bereidheid zelf om een niet gelovige buitenstaander mee te nemen? 
Daar gaat het over; mee te nemen naar de de kerk. 
Dus dat is het eerste; een gastvrije gemeente begint niet bij de gemeente, niet bij wij, maar 
het begint bij jezelf, bij je eigen hart en leven; ben ik bereid om open te staan, ben ik zo 
gastvrij? 
Stel jezelf die vraag eens op dit moment; ben ik een gastvrije christen, want het begrint bij 
jezelf, ben ik een gastvrije christen, waarom wel/ waarom niet? 
Neem eens een niet gelovige buitenstaander mee naar de kerk, wees daarom een gastvrije 
christen een gastvrij mens in je dagelijks leven. 
Dat is het eerste; het begrint bij jezelf, denk daar eens over na. 
Het tweede; het tweede wat er voor nodig is om een gastvrije gemeente te zijn staat in vers 
25, dat hebben we gezien; werkelijk God is in uw midden. 
Wat is er voor nodig om een gastvrije gemeente te zijn, dat is dit; ben je tijdens de kerkdienst, 
zo verwachtingsvol, leef in je de verwachting dat God aanwezig is in ons midden? 
Ben je zo aanwezig, ga je zo naar de kerk, dat je weet; de levende God is in ons midden? 
Niet die is in de hemel, ver weg weg, die is in ons midden. 
Wij als gereformeerden hebben wel eens de neiging om de nadruk te leggen op de leer, op de 
verkondiging, op de orde -vers 33- en dat is goed, maar er zijn ook christenen, bijvoorbeeld 
de Pinkstergemeente, waar veel meer de nadruk ligt op emotie, op gevoel. 
Beide soorten christenen krijgen van Paulus hier een leerpunt mee, de christenen die sterk 
gericht zijn op gevoel die krijgen vanuit 1 Kor 14 het leerpunt mee; gevoelens zijn belangrijk, 
als je de Heilige Geest krijgt en je valt neer, dat is mooi, maar tegen hen zou Paulus zeggen; 
heb je die andere wel op je oog? 
Besef je wel dat het gaat om Gods aanwezig, niet alleen voor jezelf? 
Christenen uit de andere traditie, met hun nadruk op leer en orde, die krijgen deze vraag, die 
krijgen wij vandaag; verwachten wij nog wel dat de Here God aanwezig is in ons midden, heb 
wij die verwachting nog wel, zijn wij zo samen, komen wij zo samen, begin je zo aan de 
kerkdienst? 
Paulus gaat er vanuit dat er niet alleen christenen aanwezig zijn in de kerkdienst, maar dat  
ook de Here God aanwezig is. 
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Gaan wij daar ook vanuit of denken wij daar niet eens aan? 
Paulus zegt; God is in uw midden en die kan mensen op het moment zelf, tot geloof laten 
brengen en dat ze zichzelf neer laten vallen en belijden; God is in uw midden, dat kan. 
Leven wij in die verwachting dat God onverwachte dingen kan doen? 
Of zijn wij zo bezig met dat het allemaal orderlijk gaat, zitten wij zo netjes op onze stoel, er 
mag niets gebeuren wat niet is afgesproken. 
Heb de openheid voor deHere God, de Here God is aanwezig en Hij kan werken op een 
bijzondere manier, dat zegt Paulus dus. 
Heb je die verwachting en de tweede vraag is dus; waarom wel/waarom niet, voor jezelf. 
Dan het derde; er is nog iets nodig om een gastvrije gemeente te zijn en dat staat in vers 19 en 
vers 21. 
Daar staat; het moet begrijpelijk zijn, als een buitenstaander uw klanktaal niet verstaat, dus 
het derde, is het begrijpelijk wat wij doen? 
Wil je een gastvrije gemeente zijn, dan moet het duidelijk zijn wat er gedaan wordt, dan moet 
het begrijpelijk zijn, zegt Paulus. 
Paulus zegt in vers 19; anderen die niet zo bekend zijn met een kerkdienst, die moeten het 
kunnen snappen. 
En in vers 21 zegt hij; als het dan klanktaal is, als het dan tongentaal is, dan is het niet te 
begrijpen, zegt hij en dat is het verschil wat hij hier aan de ene kant aanwijst tongentaal en 
aan de andere kant profetie en ik moet hier wat over zeggen; 
Het ene, tongentaal, zegt Paulus, dat is niet te verstaan voor niet-christenen. 
De niet-christen zal denken; ik ben gek, is er met mij wat aan de hand, wat gebeurt hier? 
Daarom zegt Paulus; nee, beperk jezelf, het dient het geloof van een ander niet, of het groeien 
van het geloof van een ander niet. 
Daarom zegt Paulus; het moet uitgelegd worden, een kerkdienst is niet een plek om aan je 
eigen religieuze behoeften te voldoen, het moet begrijpelijk zijn, dat zegt Paulus. 
Is het begrijpelijk wat er gebeurt, kun jij aan een niet-christen uitleggen wat het evangelie is? 
Stel jezelf die vraag eens. 
Kun jij aan een niet gelovige buitenstaander uit kunnen leggen wat er in de Bijbel staat, wie 
de Here Jezus is, wat betekent dat God je Vader is, hoe de Heilige Geest werkt? 
We kregen een antwoord op de vraag; wanneer ben je een gastvrije gemeente en we hebben 
gezien; het begint bij de bereidheid om een niet gelovige mee te nemen. 
Paulus gaat er vanuit dat het gebeurt en de vraag is; wil je dat? 
Tweede ; komen we samen in de verwachting dat de Here God, op het moment dat wij samen 
zijn, aanwezig is, naar Zijn belofte? 
Het derde; is het begrijpelijk wat we doen, zodat de Here kan werken, zodat de Here kan 
werken, aan de gelovige en aan de niet gelovige? 
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3. 
In vers 35 staat; alles wat hem heimelijk beweegt zal aan het licht komen. 
Maar wat gebeurt er dan met die niet gelovige buitenstaander, met die niet- christen die 
meegenomen is naar de kerk? 
Zo ontzettend mooi wat Paulus hier schrijft; je ziet hier twee dingen. 
Het eerste is dat die niet gelovige buitenstaander in zijn eigen hart ineens dingen gaat 
begrijpen en dat is een teken dat de Heilige Geest aan het werk is, God is in uw midden. 
Diegene die niet gelooft en die meegenomen is naar de kerk, die gaat in een keer snappen wat 
hem altijd bewogen heeft, er gaat hem een licht op; dat was het waarvoor ik altijd heb geleefd, 
dat was het wat mij altijd zo drijft, dat is het wat mij altijd zo onrustig maakt en nu krijg ik de 
boodschap dat God een God is die mij rust geeft! 
Stel, daar is iemand die is meegenomen naar de kerk  en in hem wordt duidelijk waarom die 
altijd zo verslaafd was aan alcohol, ik noem maar wat, hij had een diepere onzekerheid, droeg 
die in zijn leven met hem mee, er was nooit iemand die tijd had voor zijn vragen en hij heeft 
zijn pijn willen verzachten door het weg te drinken. 
Iemand anders die staat in de rij en die staat uit volle borst mee te zingen, heel eenzaam, die 
was vol boosheid in zijn vroegere leven, gruwelijke dingen had hij meegemaakt. 
Hij ziet een gemeente, hij ziet een verbondenheid, hij merkt dat hij opgevangen wordt en hij 
denkt; hier blijf ik en langzamerhand is hij ontdooit en durft hij te vertellen wat hij 
meegemaakt heeft. 
Nog iemand, in mijn verbeelding, staat achterin, tranen over de wangen, amazing grace aan 
het zingen, alles gedaan wat God verboden heeft, diepe spijt heeft hij ervan, eerst was er 
wroeging, maar nu weet hij; God heeft mij het vergeven, ik ben vrij en zijn angst en zijn 
onzekerheid heeft plaatsgemaakt voor blijdschap. 
Een vierde, die zit op een stoel want die kan niet meer staan, een verwaarloosd leven en die is 
opgevangen door een diaken, hij kreeg een bed en een bad, eerst was hij gewoon aanwezig en 
langzaamaan heeft hij begrepen waar het om ging; de Here God is een God die alle mensen 
welkom heet. 
En een vijfde die snapt wat er aan de hand was toen hij toch niet zelfmoord heeft gepleegd. 
Het waren allemaal maar voorbeelden die me zomaar opborrelden. 
Broeders en zusters,  ik heb in Bergen op Zoom zelf meegemaakt als je ziet dat mensen tot 
geloof komen en toen heb ik ook gezien wat dit betekent voor een gemeente als die meemaakt 
dat er mensen tot geloof komen en ik ben ervan overtuigd dat het heel veel met een gemeente 
doet, met je eigen geloof van jouzelf als christen. 
Als mensen tot geloof komen dat je ziet dat mensen de Here leren kennen, die eerst heel ver 
weg waren en de Here leren kennen. 
Dat doet zoveel met een gemeente. 
Stel je in je verbeelding eens voor hoe het zou zijn; er staat iemand naast je en die je neem je 
al een tijdje mee naar de kerk en die tot geloof komt, hoe zou dat zijn? 
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Beter gezegd; hoe gaaf zou dat zijn als God zo werkt, verbeeld je dat eens. 
De Here is in uw midden, Hij kan ons dat verlangen ook geven en Hij moet dat verlangen ook 
geven want dat is vaak nog zo koud. 

4. 
De laatste vraag want anders is het niet af; wat is profetie? 
In het OT waren er profeten, de profeten hadden een direct contact met de Here God. 
De gewone gelovigen hadden niet direct contact met de Here God, wat de profeten zeiden 
waren Gods worden, wat de profeten te zeggen hadden, dat zei God zelf. 
Hoe is dat in het Nieuwe Testament? 
Sinds het Pinksterfeest zijn alle christenen profeten. priesters en koningen. 
Alle christenen hebben van de Here Jezus de status gekregen profeet, priester en koning te 
zijn. 
Is het dan zo dat die Korintiers woorden van God spraken en dat die aan de Bijbel toegevoegd 
moesten worden?  
Nee, Paulus was apostel en hij zegt; op bevel van de Here zeg ik dit jullie. 
Wat was het dan wel die profetie van de Korintiers daar? 
Dat was dat ze elkaar het woord van God doorgaven, dat woord doorgeven is niet exclusief 
meer voor de profeet, voor de dominee, voor de ouderling, sinds Pinksteren is dat een taak 
voor ons allemaal en dat hebben we eerder gezien. 
Paulus gaat ervan uit dat je een niet gelovige meeneemt naar de kerk. 
Profetie is simpelweg het uitleggen van Gods Woord vandaag, dat je het toepassen kunt. 
Je kent iemand een beetje en je kunt zeggen; ik denk dat deze Bijbeltekst je heel erg zou 
kunnen helpen, want hier staat, waar jij zoveel moeite mee hebt, een antwoord. 
Dat je iemand liefdevol raad geeft, dat je iemand bemoedigt met een bijbeltekst, dat is 
profetie. 
Geen hoge, grote dingen, geen directe openbaring van God, maar het Woord van God 
toepassen in het leven van iemand en u hebt van de Here Jezus de status van profeet 
gekregen. 
U bent profeten, u kunt op gebed en op de hulp van de Heilige Geest, zelf het evangelie 
uitleggen. 
Wat betekent het om een gastvrije gemeente te zijn?, we hebben een heleboel gezien. 
Een gemeente waar iedereen welkom is omdat dat Here Jezus heeft gezegd; kom bij Mij, 
allen die vermoeid en belast zijn. 
Hoe kunnen wij zo’n gastvrije gemeente zijn, moet er dan een truc zijn? 
Nee, alleen de Here Jezus kan ons maken tot een gastvrije gemeente want die gastvrijheid 
van ons, is Zijn liefde in ons hart. 
Laten we daarom bidden
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