
• "Fiets je met me mee?" 

• Ik fiets niet zo snel als jij… "Nee, maar ik kan wel zo snel als jij fietsen!"

• Daar gaat deze preek over: "jezelf bewust inperken, dingen ontzeggen

• (volgende sheet!)



GRACISM - HOUDINGEN / ATTITUDES

➤ "Ik zal je verheffen" /  "I will lift you up" 

➤ "Ik zal je met respect behandelen" / "I will cover you" 

➤ Speciale eer, aandacht, hulp GEVEN / GIVING special honor, 
attention, support 

• Eerste twee houdingen gingen over GEVEN

•



1 COR. 12:22-23

➤ "Ons lichaam heeft ook delen waarvoor we ons schamen, 
maar juist die delen bekleden we met speciale eer. Maar de 
delen van het lichaam waar we trots op zijn, hebben geen 
speciale behandeling nodig." 

➤ "The parts of our body that are unpresentable are treated with 
modesty, while our presentable parts need no special treatment"

• Vandaag: ipv. iemand een duwtje GEVEN, langzamer gaan fietsen

• Langzamer fietsen om de ander niet te beschamen




I WILL SHARE WITH YOU /  
IK ZAL MET JOU DELEN

no special treatment / geen special behandeling

• Als het uitoefenen van mijn rechten, mijn voorrechten en mijn voordelen ten koste gaat van de waardigheid van de ander, dan denk ik nog een keer goed na of ik dat 
ga doen…



• Een paar actuele voorbeelden over situaties waarin we zouden kunnen overwegen om "langzamer te gaan fietsen om de ander niet te kwetsen".

• Vrijheid v. meningsuiting = recht. Belangrijk voor een gezonde samenleving! Ja, soms moeten we ook dingen horen die we niet leuk vinden! 

• "Vrijheid om te kwetsen" i.p.v. verantwoordelijkheid om moeite te doen om dingen zo te zeggen dat je daarmee de ander respecteert en wint

• Zwarte Piet - "belangrijk deel v. onze Nederlandse identiteit, cultuur!". Maar mag het ten koste gaan van de waardigheid van onze medemens, ook Nederlanders? 

• Verbaasd over hoe makkelijk zelfs christenen meezingen met een houding die helemaal niet past bij ons geloof! 

• "Het mag, het is cultuur, wij fietsen gewoon hard door!



• In de Bijbel twee goede voorbeelden. Korinthebrief

• Probleem: vlees - niet bij slager, maar in tempel van afgoden. Eten was een van de belangrijkste dingen die je kon doen in tempels, vaak goede koks in dienst!

• "Vlees voor de goden?" Ja, maar die goden bestaan niet echt, God, de schepper van hemel en aarde, Hij heeft alles gemaakt….

• Ja, zegt Paulus, maar die kennis hebben niet alle christenen. 



ALLES MAG! / EVERYTHING IS PERMITTED!

➤ Ja, maar niet alles is nodig / Yes, but not everything useful 

➤ Kennis die afbreekt is nutteloos / Knowledge that destroys is 
useless 

➤ Kennis v. God = elkaar liefhebben / Knowledge of God = loving 
one another 

➤ Kwetsen v. zus/broer = kwetsen van Jezus! / Hurting a sister or 
brother = Hurting Jesus! 

➤ Doe alles tot eer van God / Do everything you do to honor God



• maaltijd van de Heer (avondmaal) (1 Kor. 11)

• cultuur: rijken namen veel, lekker en duur eten mee

• culturele rangorde: rijken zaten op de beste plek, kregen het beste eten, armen: bij de deur, kregen vaak letterlijk de restjes! 

• Rijken vraten zich vol (dronken!), armen gingen met lege maag naar huis!

• Dubbele schaamte! ze waren al arm en hier werd het nog eens ingewreven!



MAALTIJD VAN JEZUS / LORD’S SUPPER

➤ Er is verdeeldheid onder jullie/ There are divisions  

➤ Iedereen eet voor zichzelf / everyone goed ahead with his own meal 

➤ Een heeft honger, ander dronken / One is hungry, another drunk! 

➤ Veracht je de kerk, dat je de armen vernedert? Do you despise 
the church, humiliating the poor? 

➤ Veracht je Jezus, zijn lichaam, zijn bloed? Do you despise Jesus, 
his body, his blood?



• niet alleen Sinterklaas benen worden beschaamd

• niet alleen zijn lichaam, maar Sinterklaas zelf!

• Zelfs de baard en de muts helpen niet om zijn eer te redden…

• als je alleen aan jezelf denk, breng je schande over de anderen + Jezus!



WAT ZEGT HIJ NIET? / WAT DID HE NOT SAY?

➤ Eet geen vlees meer! / Stop eating meat! 

➤ Vier geen Avondmaal / Stop celebrating the Lord’s Supper 

➤ Ken God, houdt van elkaar / Know God, love one another 

➤ Jullie zijn het Lichaam van Jezus, de tempel van de Heilige 
Geest/ You are the Body of Christ, temple of the Holy Spirit 

➤ Langzamer fietsen met "zwakke broeders" / Cycling slowly when 
"weaker brothers" are present 

➤ Hard fietsen kan thuis / Cycling fast at home



IK ZAL MET JE DELEN / I WILL SHARE WITH YOU

➤ Niet alleen mijn kracht, ook in jouw zwakheid / Not only in my 
strength, but also in your weakness 

➤ Comfort vs. Community? 

➤ Mindset v. Jezus / Mindset of Jesus 

➤ kook eens vegetarisch / prepare a vegetarian meal 

➤ Zwijg, luister, vraag / Shut up, listen, ask! 

➤ Gebruik je invloed om anderen te helpen / use your power to help 
others 

➤ Mindset van Jezus / Mindset of Jesus

• invloed = geld, relationele netwerk, positie…




EVANGELIE LEVEN / LIVING OUT THE GOSPEL

➤ "Bedenk wat Jezus Christus gedaan heeft. Daaraan zien jullie hoe jullie 
met elkaar om moeten gaan. Jezus Christus was aan God gelijk. Maar 
hij vroeg niet om de hoogste macht en eer voor zichzelf.  Nee, hij gaf 
zijn hemelse positie op. Hij maakte zich zo onbelangrijk als een slaaf. 
Hij kwam als mens op aarde. En toen hij leefde als mens, dacht hij 
nooit aan zichzelf. Hij was altijd gehoorzaam aan God, zelfs toen hij aan 
het kruis moest sterven." 

➤ Think of yourselves the way Christ Jesus thought of himself. He had equal status 
with God but didn’t think so much of himself that he had to cling to the 
advantages of that status no matter what. Not at all. When the time came, he set 
aside the privileges of deity and took on the status of a slave, became human! 
Having become human, he stayed human. It was an incredibly humbling process. 
He didn’t claim special privileges. Instead, he lived a selfless, obedient life and then 
died a selfless, obedient death—and the worst kind of death at that—a crucifixion.

• Jezus leverde in, om ons tegemoet te komen

• Delen in onze zwakte

• Gehoorzaamheid aan God!


