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Het menselijk lichaam is één geheel,
maar het bestaat uit veel delen. En al die
verschillende delen vormen samen dat ene
lichaam. Net zo vormen wij samen één lichaam,
want we horen allemaal bij Christus.
..
1 KORINTIERS 12:12
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Veel delen, maar één geheel
Het menselijk lichaam
is één geheel, maar het
bestaat uit veel delen.
En al die verschillende
delen vormen samen
dat ene lichaam. Net zo
vormen wij samen één
lichaam, want we horen
allemaal bij Christus.

EEN HEILIGE GEEST
In de kerk van Korinte kunnen veel mensen iets
bijzonders. Bijvoorbeeld: zieke mensen beter
maken, moeilijke dingen uitleggen, praten in
vreemde klanken, wonderen doen, of heel goed
over God vertellen. Dat kunnen ze door de
kracht van de heilige Geest.
Het lijkt daardoor alsof er heel veel verschillen
zijn in de kerk van Korinte. Maar Paulus zegt
daarover: er is één God, één Heer, één heilige
Geest die jullie al die bijzondere krachten en
taken geeft. En daar horen jullie allemaal bij.
Jullie zijn één geheel!

NET ALS EEN LICHAAM
In de kerk van Korinte is iedereen ergens anders goed in en
iedereen heeft zijn eigen taak. Om uit te leggen dat de christenen
toch één geheel zijn, vergelijkt Paulus de kerk met een lichaam.
Een lichaam bestaat uit heel veel delen. Elk deel is anders en
heeft zijn eigen taak: zien, ruiken, horen, lopen, enzovoort.
Maar de delen hebben elkaar allemaal nodig en ze zijn allemaal
belangrijk. Samen vormen ze één geheel. En zo is het ook met de
kerk, zegt Paulus.

1 Korintiërs 12:12

Wat heb je nodig?
* oude stukjes wasco of vetkrijt
* een flexibele bakvorm voor de oven (met vormpjes van mensen, of van een hart)
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Breek de vetkrijtjes in kleine stukjes.
Vul de bakvorm met de stukjes.

Plaats de bakvorm in de
oven op 180 graden.

Haal de bakvorm
voorzichtig uit de oven.

Haal de krijtjes
uit de bakvorm.

IK = WIJ
Wij zijn allemaal anders,
en juist daarom hebben
we elkaar nodig. Samen
vormen wij een geheel.
In deze opdracht
vormen verschillende
stukjes krijt een
prachtig geheel!

10
min

Het duurt ongeveer tien minuten
voor de krijtjes gesmolten zijn.
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Laat de krijtjes in ongeveer
10 minuten hard worden.
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Let op!
Doe deze opdracht samen
met een volwassene
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