Kennismaking met de bijbel - 2

1.

Bidden, wat is dat en hoe doe je dat?

2.

Wie is de Heilige Geest?

3. Heb ik de kerk nodig voor mijn
geloof?
4.

Welke toekomst staat mij te wachten?

5.

Zie ik wat jij niet ziet?
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Vragen vooraf
Wat is de kerk?
Geef aan wat jij onder de kerk verstaat?
Wanneer is de kerk ontstaan?
Hoe is de kerk ontstaan?
Hoe wordt de gemeente in de bijbel voorgesteld?
De gemeente wordt in de bijbel vergeleken met een bruid, een lichaam
en een huis. Kun je kenmerken opnoemen van een bruid en van een
lichaam en van een huis.
Waarom zou de bijbel deze beelden gebruiken?
Zijn de kenmerken van deze beelden ook kenmerken van de gemeente?
Wat gebeurt er in de kerkdiensten?
Welke dingen gebeuren er in de kerkdiensten?
Waartoe dienen die dingen?
Wat betekent het avondmaal volgens jou?
Wie doet wat in de kerk?
Welke “functies” in de kerk ken je?
Welke taken vervullen deze personen?
Wat moet ik persoonlijk met de kerk?
Is het nodig dat je als gelovige een kerk bezoekt of kun je ook geloven
zonder kerk en waarom vind je dat?
Wie behoren er tot de gemeente?
Wat moet je met zoveel verschillende kerken nu beginnen?
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BIJBELTEKSTEN

Wat is de kerk?

Efeze 1:4 Hij heeft ons
immers
in
Hem
uitverkoren voor de
grondlegging
der
wereld, opdat wij heilig
en onberispelijk zouden
zijn
voor
zijn
aangezicht.

Het woord kerk komt niet in de bijbel voor. In de bijbel is
sprake van gemeente. De gemeente is de verzameling van alle
gelovigen in Christus Jezus. Soms wordt er een gemeente in een
bepaalde plaats aangeduid. Dan worden alle gelovigen in die
plaats bedoeld. Het woord gemeente betekent “bijeengeroepen”.
Het zijn alle gelovigen, die door de Heer Jezus bijeen zijn
geroepen om Zijn kudde te zijn. Zij hebben allen het eeuwige
leven ontvangen.

Efeze 5:25 Mannen,
hebt uw vrouw lief,
evenals Christus zijn
gemeente
heeft
liefgehad en Zich voor
haar overgegeven heeft.
Hand 20:28 Ziet dan toe
op uzelf en op de gehele
kudde, waarover de
Heilige Geest u tot
opzieners gesteld heeft,
om de gemeente Gods
te weiden, die Hij Zich
door het bloed van zijn
Eigene verworven heeft.
Johannes 10: 11 Ik ben
de goede herder. De
goede herder zet zijn
leven in voor zijn
schapen. … 14 Ik ben
de goede herder en Ik
ken de mijne en de
mijne kennen Mij, 15
… en Ik zet mijn leven
in voor de schapen. 16
Nog andere schapen heb
Ik, die niet van deze stal
zijn; ook die moet Ik
leiden en zij zullen naar
mijn stem horen en het
zal worden één kudde,
één herder.
Handelingen 2:38 …
Bekeert u en een ieder
van u late zich dopen op
de naam van Jezus
Christus, tot vergeving
van uw zonden, en gij
zult de gave van de
Heilige
Geest
ontvangen 41 … en op
die
dag
werden
ongeveer drieduizend
zielen toegevoegd.

De gemeente is heel bijzonder voor God. Nog voordat de aarde
en de hemel zijn geschapen heeft God al aan de gemeente
gedacht – Efeze 1:4. En van de Heer Jezus lezen we dat Hij de
gemeente zo heeft lief gehad, dat Hij zich zelf voor haar in de
dood heeft overgegeven – Efeze 5:25. En God had Zijn eigen
Zoon ervoor over om de gemeente te verwerven – Handelingen
20:28. De gemeente neemt dus een heel bijzondere plaats in bij
God en bij de Heer Jezus.
God heeft dit echter al die eeuwen verborgen gehouden. De
gemeente was een geheim van God, dat Hij pas bekend heeft
gemaakt, nadat de Heer Jezus door het volk van God, de Joden,
werd verworpen.
De Heer Jezus noemt de gemeente voor het eerst, nadat Hij door
Zijn volk was verworpen. In Johannes 10 lezen we van de Heer
Jezus dat Hij de goede herder is. Hij leidde de schapen, die naar
Zijn stem luisterden, uit de stal. De stal is een beeld van het volk
Israël. Toen Israël Hem verwierp, riep Hij degenen uit dat volk,
die Hem wel erkenden en leidde hen uit dat volk. Zij werden de
gemeente.
En dan het opmerkelijke in Johannes 10:16. Daar zegt de Heer
dat Hij nog andere schapen heeft, die niet van deze stal zijn.
Ook die moet Hij leiden en het zal worden één kudde, één
herder. Hiermee worden de gelovigen uit de andere volken
bedoeld.
In eerste instantie werd het evangelie verkondigd aan de Joden.
Op de Pinksterdag kwam de Heilige Geest in de gelovigen
wonen. Zo ontstond de gemeente – Handelingen 2:38-41. Dat
waren degenen uit de Joden, die wel in de Heer Jezus geloofden.
Later werd het evangelie ook aan andere volken verkondigd en
ook de gelovigen uit die volken werden tot de gemeente
gedoopt. Vanaf dat moment was er één kudde met schapen uit
het volk Israël en schapen uit de andere volken. De gemeente
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wordt gevormd door alle gelovigen, die door de Heer Jezus
bijeen zijn geroepen om Zijn kudde te zijn.
In Efeze 2 vers 11 en 12 staat dat de heidenen uitgesloten waren
van het burgerrecht van Israël. Maar thans (vers 13) in Christus
Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart dichtbij gekomen door het
bloed van Christus. Want Hij is onze vrede die de twee
(gelovigen uit Israël en gelovigen uit de heidenen) één gemaakt
heeft. Want (vers 18) door Hem hebben wij beiden in één Geest
de toegang tot de Vader.
In dit hoofdstuk (Efeze 2) worden heel bijzondere dingen
gezegd:





Ten eerste dat gelovigen uit de heidenen eerst nergens
recht op hadden en nu samen met de gelovigen uit de
Joden één kudde zijn, waarvan de Heer Jezus de herder
is.
Ten tweede dat de gelovigen de Heilige Geest hebben
ontvangen. De Heilige Geest woont in degenen die in
Christus Jezus geloven. Dat kenden de gelovigen uit
Israël niet. Dat is een kenmerk van de gelovigen van de
gemeente. De Heilige Geest woont in hen.
Ten derde wordt hier gezegd dat wij de toegang tot de
Vader hebben. Wij mogen zomaar tot de Vader naderen.
God heeft Zich voor de gelovigen in de Heer Jezus
bekend gemaakt als Vader.

Wat moet de gemeente een bijzondere plaats hebben in het hart
van God. Hij heeft al voor de schepping aan haar gedacht. Hij
heeft Zijn eigen Zoon overgegeven in de dood om haar te
verwerven - Handelingen 20:28 - en Hij heeft haar zulke
zegeningen gegeven als we gezien hebben in Efeze 2.

Hoe wordt de gemeente in de bijbel voorgesteld?
De gemeente wordt in de bijbel op diverse manieren
voorgesteld. Drie beelden zijn:
1. Bruid van het Lam
De Heer noemt Zich zelf in Mattheus 9:15 de bruidegom. Paulus
schrijft aan de gemeente in Corinthe dat hij de gemeente als een
reine maagd aan Christus wil voorstellen. En in Efeze 5 wordt
de relatie van de Heer Jezus ten opzichte van de gemeente
vergeleken met de relatie tussen een man en zijn vrouw. Ten
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Efeze2:11
Bedenkt
daarom dat gij, die
vroeger heidenen waart
naar het vlees, en
onbesneden genoemd
werd
door
de
zogenaamde
besnijdenis, die werk
van mensenhanden aan
het vlees is, 12 dat gij te
dien
tijde
zonder
Christus
waart,
uitgesloten van het
burgerrecht van Israël
en vreemd aan de
verbonden der belofte,
zonder hoop en zonder
God in de wereld. 13
Maar thans in Christus
Jezus zijt gij, die
eertijds veraf waart,
dichtbij gekomen door
het bloed van Christus.
14 Want Hij is onze
vrede, die de twee een
heeft gemaakt …. 17 En
bij zijn komst heeft Hij
vrede verkondigd aan u,
die veraf waart, en
vrede aan hen, die
dichtbij waren; 18 want
door Hem hebben wij
beiden in één Geest de
toegang tot de Vader.
19 Zo zijt gij dan geen
vreemdelingen
en
bijwoners meer, maar
medeburgers
der
heiligen en huisgenoten
Gods.
Mattheus 9:14 Toen
kwamen de discipelen
van Johannes tot Hem
en vroegen: Waarom
vasten wij … wel, maar
uw discipelen niet? 15
Jezus zeide tot hen:
Kunnen
soms
bruiloftsgasten treuren,
zolang de bruidegom bij
hen is? Er zullen echter
dagen komen, dat de
bruidegom van hen
weggenomen is, en dan
zullen zij vasten.
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Efeze 5:25 Mannen,
hebt uw vrouw lief,
evenals Christus zijn
gemeente
heeft
liefgehad en Zich voor
haar overgegeven heeft,
26 om haar te heiligen,
haar reinigende door het
waterbad
met
het
woord, 27 en zo zelf de
gemeente voor Zich te
plaatsen,
stralend,
zonder vlek of rimpel of
iets dergelijks, zo dat zij
heilig is en onbesmet.
28 Zo zijn ook de
mannen verplicht hun
vrouw lief te hebben als
hun eigen lichaam. Wie
zijn
eigen
vrouw
liefheeft, heeft zichzelf
lief; 29 want niemand
haat ooit zijn eigen
vlees, maar hij voedt het
en koestert het zoals
Christus de gemeente,
30 omdat wij leden zijn
van zijn lichaam.
Romeinen 12 : 4 Want,
gelijk wij in een
lichaam vele leden
hebben, en de leden niet
alle
dezelfde
werkzaamheden
hebben, 5 zo zijn wij,
hoewel
velen,
een
lichaam in Christus,
maar ieder afzonderlijk
leden ten opzichte van
elkander.
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slotte volgt in Openbaring 19 de beschrijving van de bruiloft van
het Lam, dat is de Heer Jezus.
Je zou kunnen zeggen dat de gemeente in de bijbel wordt
voorgesteld als de “verloofde” van de Heer Jezus. De bruiloft is
nog niet aangebroken. De gemeente is nog op aarde en de Heer
Jezus is in de hemel. Hij ziet ernaar uit dat Zijn bruid bij Hem
zal zijn. Hij doet er alles aan om de gemeente nu te voeden en te
koesteren om haar onberispelijk voor Zich te stellen – Efeze 5.
En eenmaal komt het moment dat Hij Zijn bruid komt halen.
Dan zal de gemeente Hem tegemoet gaan. Dan zal de bruiloft
van het Lam gevierd worden in de hemel. Zo stelt de bijbel de
gemeente voor als de bruid van het Lam.
2. Lichaam van Christus
De tweede voorstelling van de gemeente in de bijbel is als het
lichaam van Christus. Bij de vergelijking met een bruid, zoals in
de eerste voorstelling wordt de nadruk gelegd op de liefde van
Christus voor de gemeente. Bij de voorstelling als het lichaam
van Christus ligt de nadruk op de eenheid van Christus met Zijn
gemeente. Zoals een lichaam een geheel is, zo zijn Christus en
de gemeente een eenheid. Christus is het hoofd van het lichaam.
In Efeze 1 lezen we zelfs dat Christus als hoofd aan de gemeente
gegeven is. Daaruit blijkt opnieuw Gods grote liefde voor de
gemeente.
Bij de voorstelling van de gemeente als lichaam, wordt ook de
vergelijking gemaakt met een menselijk lichaam dat uit vele
leden bestaat. Zo bestaat de gemeente uit vele verschillende
leden. In het lichaam heeft elk lid een functie. De leden kunnen
niet zonder elkaar. Zo is het ook in de gemeente. De leden van
de gemeente hebben elk hun functie in het totaal – Romeinen
12: 4 en 5.
Als de gemeente een eenheid is, hoe zit het dan met al die
verschillende kerken? Wel, vanuit Gods oogpunt gezien vormen
alle gelovigen een eenheid. De mensen hebben er uiterlijk een
verdeelde gemeente van gemaakt. De derde voorstelling van de
gemeente als het huis van God, heeft hier betrekking op. Vanuit
Gods oogpunt is de gemeente als lichaam van Christus een
eenheid, waarvan Christus het hoofd is. In dat lichaam hebben
de leden verschillende functies, opdat het lichaam wordt
opgebouwd en groeit.
3. Huis van God
Nadat Jezus Christus opgevaren was naar de hemel, kwam de
Heilige Geest op aarde wonen. De gemeente is de plaats op
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aarde, waarin de Heilige Geest is komen wonen. De gemeente
wordt voorgesteld als het huis van God. Dat is de derde
voorstelling van de gemeente in de bijbel. Het fundament van
dat huis is gelegd door apostelen en profeten. Christus zelf is het
fundament, de hoeksteen. Op dat fundament worden de
gelovigen als levende stenen gebouwd - 1 Petrus 2:5 - zodat er
een huis ontstaat. Dat huis wordt de tempel van de levende God
genoemd, een woonplaats van God de Heilige Geest. Als we aan
een tempel denken, dan horen daar priesters bij die offers
brengen. Dat is ook zo bij de gemeente als tempel van God. De
gelovigen worden priesters genoemd. Het offer, dat zij aan God
mogen brengen, is de vrucht van hun lippen, die de naam van de
Heer Jezus belijden.
Nadat de apostelen en profeten het fundament van dat huis
hebben gelegd, hebben andere mensen daaraan verder gebouwd
– 1 Corinthe 3:9-17. En daarbij zijn fouten gemaakt. Er is
verdeeldheid ontstaan. Er zijn verkeerde materialen gebruikt.
Als wij tegenwoordig aan de kerk denken, dan denken we eerder
aan een verdeeld huis dan aan een eenheid. Dat komt omdat er
verkeerde zaken zijn binnen gekomen in dat huis van God. Dat
is de verantwoordelijkheid van de mensen, die aan dit huis
hebben gebouwd.

Wat gebeurt er in de kerkdiensten?
In Handelingen 2:42 staan vier dingen, waar de eerste gemeente
zich mee bezig hield. Deze dingen moeten ook nu nog centraal
staan in de gemeente, als de gelovigen samen komen.
1. Onderwijs van de apostelen
In de tijd van de eerste gemeente was het nieuwe testament nog
niet geschreven. De apostelen hadden van de Heer Jezus zelf
hun onderwijs ontvangen. Dat gaven zij door aan de gelovigen.
Het onderwijs hebben zij ook opgeschreven. Tegenwoordig
hebben de gelovigen de beschikking over het oude en het
nieuwe testament. Het onderwijs uit de bijbel is een van de
dingen die centraal staan bij de bijeenkomsten van de gemeente.
God heeft sommige gelovigen als leraar aan de gemeente
gegeven om hen te onderwijzen. Anderen zijn als evangelisten
gegeven. Dezen hebben vooral de taak de boodschap van de
bijbel door te geven aan ongelovigen. God heeft ook herders
gegeven aan de gemeente. Zij zien toe op de gelovigen of ze niet
afdwalen en als dat gebeurt brengen ze hen terug bij de kudde..
Ook noemt de bijbel nog profeten. Dat zijn mensen, die God
gebruikt om de gelovigen uit de gemeente op te bouwen, te
vermanen of te vertroosten.

BIJBELTEKSTEN
1 Petrus 2 : 4 tot Wie u
komt, tot een levende
steen, door mensen wel
verworpen maar bij God
uitverkoren en kostbaar,
5 en u wordt ook zelf
als
levende
stenen
gebouwd,
als
een
geestelijk huis tot een
heilig priesterdom, om
geestelijke offeranden
te offeren, die voor God
aangenaam zijn door
Jezus Christus.
1 Corinthe 3 : 9 Want
Gods
medearbeiders
zijn wij, Gods akker,
Gods gebouw bent u. …
11 Want niemand kan
een ander fundament
leggen dan wat er ligt,
dat is Jezus Christus. 12
Als nu iemand op het
fundament bouwt: goud,
zilver, kostbare stenen,
hout, hooi, stro, 13
ieders
werk
zal
openbaar worden. Want
de dag zal het aan het
licht brengen, omdat
deze
in
vuur
geopenbaard wordt, en
hoe ieders werk is, dat
zal het vuur beproeven.
14 Als iemands werk
dat hij daarop gebouwd
heeft, zal blijven, zal hij
loon ontvangen; 15 als
iemands
werk
zal
verbranden, zal hij
schade lijden; maar zelf
zal
hij
behouden
worden, maar zo als
door vuur heen. 16
Weet u niet, dat u Gods
tempel bent en dat de
Geest van God in u
woont? 17 Als iemand
de tempel van God
verderft, God zal hem
verderven. Want de
tempel van God is
heilig, en dat bent u.
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2. Gemeenschap
Handelingen 2 : 41 Zij
dan, die zijn woord
aanvaardden, lieten zich
dopen en op die dag
werden
ongeveer
drieduizend
zielen
toegevoegd. 42 En zij
bleven volharden bij het
onderwijs der apostelen
en de gemeenschap, het
breken van het brood en
de gebeden. ………
44 En allen, die tot het
geloof gekomen en
bijeenvergaderd waren,
hadden
alles
gemeenschappelijk 45
en telkens waren er, die
hun bezittingen en have
verkochten
en
ze
uitdeelden aan allen, die
er behoefte aan hadden;
46 en voortdurend
waren zij elke dag
eendrachtig
in
de
tempel, braken het
brood aan huis en
gebruikten
hun
maaltijden
met
blijdschap en eenvoud
des harten, 47 en zij
loofden God en stonden
in de gunst bij het
gehele volk. En de Here
voegde dagelijks toe
aan de kring, die
behouden werden.
Handelingen 20:7 En
toen wij op de eerste
dag
der
week
samengekomen waren
om brood te breken
hield
Paulus
een
toespraak.

De gelovigen in de eerste gemeente bleven ook volharden in de
gemeenschap. Dat wil zeggen dat zij dingen gemeenschappelijk
hadden of deden. Velen van hen bijvoorbeeld verkochten
bezittingen of zij hadden dingen gemeenschappelijk. Ook
gebruikten zij met elkaar de maaltijd. Maar boven alles hadden
zij de Heer Jezus gemeenschappelijk. Hij was degene die hen
met elkaar verbond. En dat is ook nu zo bij gelovigen. De Heer
Jezus is degene, die hen heeft gered en Hem zijn zij dankbaar.
Hij is de persoon die de basis vormt van hun gemeenschap en
die zij lief hebben. Daardoor is er een verbondenheid met elkaar.
En die kan tot uitdrukking komen in het bij elkaar zijn of
gemeenschappelijk dingen doen of met elkaar Gods Woord
bestuderen. Een ander voorbeeld waarin gelovigen gemeenschap
hebben met elkaar is het delen van verdriet. Als iemand ziek is
of er is ziekte in zijn of haar gezin dan kan dat gedeeld worden
met medegelovigen. Dat biedt troost en die anderen gelovigen
kunnen ook voor die zieke bidden.
3. Brood breken
Het derde punt waar de eerste gemeente in bleef volharden, was
het brood breken. In het begin deden de gelovigen dat dagelijks
- Handelingen 2 : 46. Later lezen we dat ze gewoon waren dat
op de eerste dag van de week te doen - Handelingen 20 : 7.
Tegenwoordig spreken wij over het vieren van het avondmaal.
Hiermee wordt hetzelfde bedoeld. Tijdens het avondmaal eten
de gelovigen met elkaar van een brood en drinken zij van de
wijn.
De Heer Jezus wil graag dat gelovigen het brood breken of het
avondmaal vieren. Hij heeft dat zelf ingesteld. En Hij wil dat zo
graag, omdat het brood gebroken wordt ter nagedachtenis aan
Hem. Het brood stelt het lichaam van de Heer Jezus voor. Hij
zegt: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot
mijn gedachtenis. Bij het breken van het brood denken de
gelovigen aan de Heer Jezus, die Zijn lichaam gegeven heeft.
Hij is gestorven aan het kruis.
Na het brood gaf de Heer de beker met wijn en Hij zei tot hen:
Dit is mijn bloed, dat van het nieuwe verbond, dat voor velen
vergoten wordt. Ook daaraan mogen de gelovigen denken als zij
het avondmaal gebruiken. Het bloed dat de Heer Jezus gegeven
heeft en waardoor de zonden van velen vergeven zijn.
Zoals wij in Nederland op 4 mei de doden herdenken die in de
oorlog zijn gesneuveld, zo mogen we misschien een vergelijking
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maken met het gedenken van de dood van de Heer Jezus. En om
Hem te gedenken, heeft Hij ons het brood en de wijn gegeven
als zichtbare dingen, die ons herinneren aan zijn lichaam en zijn
bloed. En Hij wil graag dat wij aan Hem denken.
Je kunt je voorstellen dat als gelovigen aan de Heer Jezus
denken dat er dankbaarheid en bewondering in hen opkomt voor
wat de Heer Jezus heeft gedaan. Aan die dankbaarheid en
bewondering kunnen zij uitdrukking geven door met elkaar te
zingen van de dingen die de Heer Jezus heeft gedaan. We
zeggen dan dat de gelovigen de Heer danken en aanbidden.
4. Bidden
Het vierde punt waarin de eerste gemeente bleef volharden is het
bidden. De gelovigen mogen met elkaar God om dingen bidden.
We vinden daar ook voorbeelden van in de bijbel. Bijvoorbeeld
toen Petrus gevangen was genomen, kwam de gemeente bij
elkaar om God voor hem te bidden – Handelingen 12:5. Petrus
is toen ook door God bevrijd uit de gevangenis.

Wie doet wat in de kerk?
Door middel van het beeld van het lichaam wordt in de bijbel
duidelijk gemaakt dat de gemeente een geheel is waarin alle
leden een functie hebben. Zoals elk deel van een lichaam een
functie heeft in het gehele lichaam, zo hebben gelovigen een
functie in de gemeente. Je kunt niet zeggen dat sommige leden
overbodig zijn. De bijbel noemt het zo dat een hand niet tot een
voet kan zeggen dat hij hem niet nodig heeft. Soms lijkt het of
bepaalde leden belangrijker zijn dan anderen. Ook daartegen
waarschuwt de bijbel. Alle leden zijn gelijk.
Behalve dat alle leden een bepaalde functie hebben in het
lichaam, heeft God aan de gemeente ook bepaalde gelovigen
gegeven. De bijbel noemt bijvoorbeeld apostelen, profeten,
evangelisten, herders en leraars. De apostelen waren degenen
die de Heer Jezus na Zijn opstanding hadden gezien en door
Hem als apostel zijn aangesteld. Profeten zijn gelovigen, die in
de samenkomsten van de gemeente spreken om de toehoorders
op te bouwen, te vertroosten en te bemoedigen. Evangelisten
leggen het evangelie uit aan ongelovigen. Herders “weiden de
kudde”. Zij zien toe op de gelovigen en letten erop dat zij niet
afdwalen. Leraars onderwijzen de gemeente vanuit de bijbel.
In de bijbel worden ook nog twee taken genoemd namelijk
oudsten en diakenen. Oudsten zijn oudere gelovigen, die
bepaalde persoonlijke eigenschappen en levenservaring hebben.
Zij hebben als taak toezicht te houden op of leiding te geven aan
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Handelingen
12:5
Petrus dan werd in de
gevangenis in bewaring
gehouden, maar door de
gemeente
werd
voortdurend tot God
voor hem gebeden.
1 Corinthe 12:14 Want
het lichaam bestaat toch
ook niet uit een lid,
maar uit vele leden. 15
Indien de voet zeggen
zou: omdat ik niet de
hand ben, behoor ik niet
tot het lichaam, behoort
hij daarom niet tot het
lichaam? 16 En indien
het oor zeggen zou:
omdat ik niet het oog
ben, behoor ik niet tot
het lichaam, behoort het
daarom niet tot het
lichaam? 17 Als het
lichaam geheel en al
oog was, waar bleef het
gehoor? Als het geheel
en al gehoor was, waar
bleef de reuk? 18 Nu
heeft God echter de
leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het
lichaam
aangewezen,
zoals Hij heeft gewild
Efeze 4 : 11 En Hij
heeft zowel apostelen
als profeten gegeven,
zowel evangelisten als
herders en leraars, 12
om de heiligen toe te
rusten tot dienstbetoon,
tot opbouw van het
lichaam van Christus,

38
BIJBELTEKSTEN
1 Corinthe 12 : 13 want
door een Geest zijn wij
allen tot een lichaam
gedoopt.
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de gemeente. Diakenen zijn gelovigen, die ook bepaalde
persoonlijke eigenschappen hebben. Zij voeren praktische taken
uit, zoals giften van gelovigen te verdelen onder de gelovigen,
die daar behoefte aan hebben.

Wat moet ik persoonlijk met de kerk?
De gemeente bestaat uit alle gelovigen. Door te geloven in
Christus wordt iemand “lid” van het lichaam, de gemeente. Dus
je wordt “automatisch” lid van de gemeente van God als je
gelooft in de Heer Jezus – 1 Corinthe 12:13. Nu zijn er
tegenwoordig veel verschillende kerken. Daar kun je ook lid van
worden door aan de voorwaarden te voldoen die zij stellen. Dat
is bij sommige kerken dat je belijdenis doet en hun leer
onderschrijft. Bij anderen moet je gedoopt worden. Weer
anderen hebben weer andere voorwaarden. Het is een
persoonlijke keus hoe je hiermee om gaat.
Wat voor een gelovige wel van belang is, is om samenkomsten
van een gemeente te bezoeken. En daarbij gaat het niet zo zeer
om de vraag wat het nut daarvan is voor jou. Veel belangrijker
vind ik dat de Heer Jezus graag wil dat wij Hem gedenken door
middel van het avondmaal. Als we dat doen, kunnen we Hem
ook danken en “lofoffers” brengen. Het gaat ten slotte om Hem.
Daarnaast is het voor een gelovige zelf ook nuttig een gemeente
te bezoeken om onderwijs te volgen en opgebouwd te worden.
God heeft bepaalde gaven gegeven aan de gemeente om de
gemeente op te bouwen. Daar kun je alleen van “profiteren”
door de samenkomsten te bezoeken.
Verder is het goed dat gelovigen verdriet en zorg, maar ook
blijde dingen met elkaar delen. Ook kunnen zij met elkaar
bidden voor dingen of God danken.
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Wat is de kerk?

Mattheüs 16:18 En Ik
zeg u, dat gij Petrus zijt,
en op deze Petra [rots]
zal Ik mijn gemeente
bouwen en de poorten
van het dodenrijk zullen
haar niet overweldigen.

1. In Mattheüs 16:18 komt voor het eerst het woord gemeente
voor in het Nieuwe Testament. Welke belofte geeft de Heer
Jezus daar betreffende de gemeente?
2. Wie bouwt de gemeente volgens dit zelfde vers?
3. Sinds wanneer heeft God de gemeente uitverkoren volgens
Efeze 1: 4?
4. In deze studie is aangegeven dat in Efeze 2 bijzondere
zegeningen staan beschreven, die aan de gelovigen van de
gemeente zijn gegeven.

Efeze2:12 dat gij te dien tijde
zonder
Christus
waart,
uitgesloten van het burgerrecht
van Israël en vreemd aan de
verbonden der belofte, zonder
hoop en zonder God in de
wereld. 13 Maar thans in
Christus Jezus zijt gij, die
eertijds veraf waart, dichtbij
gekomen door het bloed van
Christus. 14 Want Hij is onze
vrede, die de twee een heeft
gemaakt en de tussenmuur, die
scheiding
maakte,
de
vijandschap,
weggebroken
heeft, 15 doordat Hij in zijn
vlees de wet der geboden, in
inzettingen bestaande, buiten

werking gesteld heeft, om in
Zichzelf, vrede makende, de twee
tot een nieuwe mens te scheppen,
16 en de twee, tot een lichaam
verbonden, weder met God te
verzoenen door het kruis,
waaraan Hij de vijandschap
gedood heeft. 17 En bij zijn
komst heeft Hij vrede verkondigd
aan u, die veraf waart, en vrede
aan hen, die dichtbij waren; 18
want door Hem hebben wij
beiden in een Geest de toegang
tot de Vader. 19 Zo zijt gij dan
geen vreemdelingen en bijwoners
meer, maar medeburgers der
heiligen en huisgenoten Gods,

a. Wat staat er in vers 12 en 13 over de gelovigen uit de
heidenen?
b. Wat zou er worden bedoeld met de muur in vers 14
en 15?
c. Wie worden er bedoeld met degenen die veraf en
degenen die dichtbij zijn in vers 17?
d. Welke zegeningen staan in vers 18?
e. Hoe worden de gelovigen van de gemeente in vers 19
genoemd?
5. Welk geheim uit Efeze 3:1-6 is eeuwen lang verborgen
gebleven?

Efeze 1:4 Hij heeft ons
immers
in
Hem
uitverkoren voor de
grondlegging
der
wereld, opdat wij heilig
en onberispelijk zouden
zijn
voor
zijn
aangezicht.
Efeze 3:1 Daarom is
het, dat ik, Paulus, die
ter wille van Christus
Jezus voor u, heidenen,
in gevangenschap ben;
2 - gij hebt immers
gehoord
van
de
bediening door Gods
genade mij met het oog
op u gegeven: 3 dat mij
door openbaring het
geheimenis
bekendgemaakt is, gelijk ik
boven in het kort
daarvan
schreef.
4
Daarnaar kunt gij bij het
lezen u een begrip
vormen van mijn inzicht
in het geheimenis van
Christus, 5 dat ten tijde
van vroegere geslachten
niet bekend is geworden
aan de kinderen der
mensen, zoals het nu
door
de
Geest
geopenbaard is aan de
heiligen, zijn apostelen
en profeten: 6 (dit
geheimenis), dat de
heidenen
medeerfgenamen
zijn,
medeleden
en
medegenoten van de
belofte in Christus Jezus
door het evangelie.
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6. Wanneer is de gemeente ontstaan – Handelingen 2:38-41.

Handelingen 2:1 En
toen de Pinksterdag
aanbrak, waren allen
teza-men bijeen. 2 En
eensklaps kwam er uit
de hemel een geluid als
van een geweldige
windvlaag en vulde het
gehele huis, waar zij
gezeten waren; 3 en er
vertoonden zich aan hen
tongen als van vuur, die
zich verdeelden, en het
zette zich op ieder van
hen; 4 en zij werden
allen vervuld met de
heilige
Geest
en
begonnen met andere
tongen te spreken, zoals
de Geest het hun gaf uit
te spreken.

7. Hoe kunnen de mensen tot de gemeente toetreden en hoeveel
waren er die dat deden na de toespraak van Petrus?

Hand 20:28 Ziet dan toe
op uzelf en op de gehele
kudde, waarover de
Heilige Geest u tot
opzieners gesteld heeft,
om de gemeente Gods
te weiden, die Hij Zich
door het bloed van zijn
Eigene verworven heeft.

9. Wat wordt bedoeld met de stal - Johannes 10 : 1- 4.

Mattheüs 9:14 Toen
kwamen de discipelen
van Johannes tot Hem
en vroegen: Waarom
vasten wij en de
Farizeeën wel, maar uw
discipelen niet? 15
Jezus zeide tot hen:
Kunnen
soms
bruiloftsgasten treuren,
zolang de bruidegom bij
hen is? Er zullen echter
dagen komen, dat de
bruidegom van hen
weggenomen is, en dan
zullen zij vasten.
2 Corinthe 11:2 Want
met een ijver Gods
waak ik over u, want ik
heb u verbonden aan
een man om u als een
reine
maagd
voor
Christus te stellen.

Hand
2:38
En
Petrus
antwoordde hun: Bekeert u en
een ieder van u late zich dopen
op de naam van Jezus Christus,
tot vergeving van uw zonden,
en gij zult de gave van de
Heilige Geest ontvangen.39
Want voor u is de belofte en
voor uw kinderen en voor allen,
die verre zijn zo velen als de

Here, onze God, ertoe roepen zal.
40 En met nog meer andere
woorden getuigde hij, en hij
vermaande hen, zeggende Laat u
behouden uit dit verkeerde
geslacht. 41 Zij dan, die zijn
woord aanvaardden, lieten zich
dopen en op die dag werden
ongeveer drieduizend zielen
toegevoegd.

8. Wat heeft God ervoor over gehad om de gemeente voor Zich
te verwerven – Handelingen 20:28.

Johannes 10:1 Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u, wie niet
door de deur de schaapskooi
binnenkomt, maar op een
andere plaats inklimt, die is een
dief en een rover; 2 maar wie
door de deur binnenkomt, is de
herder der schapen. 3 Voor hem
doet de deurwachter open en de
schapen horen naar zijn stem en
hij roept zijn eigen schapen bij
name en voert ze naar buiten. 4

Wanneer hij zijn eigen schapen
alle naar buiten gebracht heeft,
gaat hij voor ze uit en de schapen
volgen hem, omdat zij zijn stem
kennen;
Johannes 10:16 Nog andere
schapen heb Ik, die niet van deze
stal zijn; ook die moet Ik leiden
en zij zullen naar mijn stem horen
en het zal worden een kudde, een
herder.

10. En wat met de andere schapen in vers 16.
Hoe wordt de gemeente in de bijbel voorgesteld?
11. Hoe noemt de Heer Jezus Zich zelf - Mattheüs 9:15.
12. Waarmee vergelijkt Paulus de gemeente – 2 Corinthe 11:2.
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14. Christus is verhoogd bij God in de hemel. Wat doet Hij
volgens dit gedeelte uit Efeze 5 nu ten opzichte van de
gemeente?

Efeze 5:25 Mannen,
hebt uw vrouw lief,
evenals Christus zijn
gemeente
heeft
liefgehad en Zich voor
haar overgegeven heeft,
26 om haar te heiligen,
haar reinigende door het
waterbad
met
het
woord, 27 en zo zelf de
gemeente voor Zich te
plaatsen,
stralend,
zonder vlek of rimpel of
iets dergelijks, zo dat zij
heilig is en onbesmet.
28 Zo zijn ook de
mannen verplicht hun
vrouw lief te hebben als
hun eigen lichaam. Wie
zijn
eigen
vrouw
liefheeft, heeft zichzelf
lief; 29 want niemand
haat ooit zijn eigen
vlees, maar hij voedt het
en koestert het zoals
Christus de gemeente,
30 omdat wij leden zijn
van zijn lichaam. 31
Daarom zal een man
zijn vader en zijn
moeder verlaten en zijn
vrouw aanhangen, en
die twee zullen tot een
vlees zijn. 32 Dit
geheimenis is groot,
doch ik spreek met het
oog op Christus en op
de gemeente.

15. Als Christus het koningschap zal ontvangen, welke
gebeurtenis zal er dan plaats vinden – Openbaring 19: 6-9

Openbaring 19 : 6 En ik hoorde
als een stem van een grote
schare en als een stem van vele
wateren en als een stem van
zware donderslagen, zeggende:
Halleluja! Want de Here, onze
God, de Almachtige, heeft het
koningschap aanvaard. 7 Laten
wij blijde zijn en vreugde
bedrijven en Hem de eer geven,
want de bruiloft des Lams is
gekomen en zijn vrouw heeft
zich gereedgemaakt; 8 en haar
is gegeven zich met blinkend en
smetteloos fijn linnen te kleden,
want dit fijne linnen zijn de
rechtvaardige
daden
der
heiligen. 9 En hij zeide tot mij:
Schrijf, zalig zij, die genodigd
zijn tot het bruiloftsmaal des
Lams. En hij zeide tot mij: Dit
zijn de waarachtige woorden
van God.
Openbaring 21 : 1 En ik zag
een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde, want de eerste
hemel en de eerste aarde waren

voorbijgegaan, en de zee was niet
meer. 2 En ik zag de heilige stad,
een
nieuw
Jeruzalem,
nederdalende uit de hemel, van
God, getooid als een bruid, die
voor haar man versierd is. 3 En ik
hoorde een luide stem van de
troon zeggen: Zie, de tent van
God is bij de mensen en Hij zal
bij hen wonen, en zij zullen zijn
volken zijn en God zelf zal bij
hen zijn,
Openbaring 21 : 9 En er kwam
een van de zeven engelen met de
zeven schalen, die vol waren van
de laatste zeven plagen, en hij
sprak met mij, zeggende: Kom
hier, ik zal u tonen de bruid, de
vrouw des Lams. 10 En hij
voerde mij weg in de geest op
een grote en hoge berg en toonde
mij de heilige stad, Jeruzalem,
nederdalende uit de hemel, van
God; 11 en zij had de heerlijkheid
Gods, en haar glans geleek op
een zeer kostbaar gesteente, als
de kristal heldere diamant.

16. Hoe zal de gemeente, de bruid van het Lam in de toekomst
op de nieuwe aarde zichtbaar zijn – Openbaring 21.
17. Hoe wordt de gemeente voorgesteld in Efeze 1:22.
18. En wie is het hoofd van de gemeente – Kolosse 1:18.

Efeze 1:22 En Hij heeft
alles onder zijn voeten
gesteld en Hem als
hoofd boven al wat is,
gegeven
aan
de
gemeente, 23 die zijn
lichaam is, vervuld met
Hem.
Kolosse 1:18 en Hij is
het hoofd van het
lichaam, de gemeente.
Hij is het begin, de
eerstgeborene uit de
doden, zodat Hij onder
alles de eerste geworden
is.
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Efeze 4 : 11 En Hij
heeft zowel apostelen
als profeten gegeven,
zowel evangelisten als
herders en leraars, 12
om de heiligen toe te
rusten tot dienstbetoon,
tot opbouw van het
lichaam van Christus.
Efeze 2:18 Want door
Hem hebben wij beiden
in een Geest de toegang
tot de Vader. 19 Dus
bent
u
geen
vreemdelingen
en
bijwoners meer, maar u
bent medeburgers van
de
heiligen
en
huisgenoten van God,
20 opgebouwd op het
fundament
van
de
apostelen en profeten,
terwijl Jezus Christus
Zelf hoeksteen is, 21 in
Wie het hele gebouw,
goed
samengevoegd,
opgroeit tot een heilige
tempel in de Heer; 22 in
Wie ook u mee
opgebouwd wordt tot
een woonplaats van
God in de Geest.
1 Petrus 2:4 tot Wie u
komt, tot een levende
steen, door mensen wel
verworpen maar bij God
uitverkoren en kostbaar,
5 en u wordt ook zelf
als
levende
stenen
gebouwd,
als
een
geestelijk huis tot een
heilig priesterdom, om
geestelijke offeranden
te offeren, die voor God
aangenaam zijn door
Jezus Christus.
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19. De leden van het lichaam hebben verschillende functies.
Welk doel wordt daarmee nagestreefd - Efeze 4:11.
20. Welke functies worden in deze tekst genoemd?
21. Lees in onderstaande bijbel gedeelten nog eens door dat het
lichaam uit vele leden bestaat en wat het doel daarvan is.
Romeinen 12:4 Want, gelijk wij
in een lichaam vele leden
hebben, en de leden niet alle
dezelfde
werkzaamheden
hebben, 5 zo zijn wij, hoewel
velen, een lichaam in Christus,
maar ieder afzonderlijk leden
ten opzichte van elkander.
1 Corinthe 12:12 Want gelijk
het lichaam een is en vele leden
heeft, en al de leden van het
lichaam, hoe vele ook, een
lichaam vormen, zo ook
Christus; 13 want door een
Geest zijn wij allen tot een
lichaam gedoopt, hetzij Joden,
hetzij Grieken, hetzij slaven,

hetzij vrijen, en allen zijn wij met
een Geest gedrenkt. 14 Want het
lichaam bestaat toch ook niet uit
een lid, maar uit vele leden.
Efeze 4:15 Maar dan groeien wij
- ons aan de waarheid houdende in liefde in elk opzicht naar Hem
toe, die het hoofd is, Christus. 16
En aan Hem ontleent het gehele
lichaam als een wel sluitend
geheel en bijeengehouden door
de dienst van al zijn geledingen
naar de kracht, die elk lid op zijn
wijze oefent, deze groei van het
lichaam, om zichzelf op te
bouwen in de liefde.

22. In Efeze 2:18 - 22 wordt de gemeente beschreven als het
huis van God.
a. Hoe wordt de gemeente in dit gedeelte voorgesteld?
b. Hoe worden de gelovigen genoemd?
c. Door wie is het fundament van het huis gelegd?
23. Hoe worden de gelovigen genoemd in 1 Petrus 2:4.
24. Welke dienst vindt er plaats in het huis van God – 1 Petrus
2:5.
25. Hoe zou die dienst in de huidige praktijk van de gemeente
worden uitgeoefend?
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26. Wie is Zoon over het huis van God, dat is de gemeente Hebreeën 3:2-6.
27. Wie wordt er bedoeld met het fundament van de gemeente 1 Corinthe 3:9 – 17.
28. De gemeente als huis van God voorgesteld, duidt onder
andere op het menselijke daarin. Mensen bouwen mee aan
dit huis van God. Daar kunnen verkeerde materialen worden
toegepast. Welke goede en welke slechte materialen staan
genoemd in dit gedeelte?
1 Corinthe 3 : 9 Want Gods
medearbeiders zijn wij, Gods
akker, Gods gebouw bent u. 10
Naar de genade van God die
mij gegeven is, heb ik als een
wijs
bouwmeester
het
fundament gelegd en een ander
bouwt erop. Maar laat ieder
uitkijken hoe hij erop bouwt. 11
Want niemand kan een ander
fundament leggen dan wat er
ligt, dat is Jezus Christus. 12
Als nu iemand op het
fundament bouwt: goud, zilver,
kostbare stenen, hout, hooi,
stro, 13
ieders werk zal
openbaar worden. Want de dag

zal het aan het licht brengen,
omdat deze in vuur geopenbaard
wordt, en hoe ieders werk is, dat
zal het vuur beproeven. 14 Als
iemands werk dat hij daarop
gebouwd heeft, zal blijven, zal hij
loon ontvangen; 15 als iemands
werk zal verbranden, zal hij
schade lijden; maar zelf zal hij
behouden worden, maar zo als
door vuur heen. 16 Weet u niet,
dat u Gods tempel bent en dat de
Geest van God in u woont? 17
Als iemand de tempel van God
verderft, God zal hem verderven.
Want de tempel van God is
heilig, en dat bent u.

29. In 2 Timotheüs 2:19-22 wordt de gemeente opnieuw
voorgesteld als het huis van God. Hoe worden de verkeerde
elementen in het huis van God genoemd in dit gedeelte?
Wat gebeurt er in de kerkdiensten?
30. Welke vier dingen worden in Handelingen 2:42 genoemd,
waarin de eerste gemeente bleef volharden?
Handelingen 2:41 Zij dan, die
zijn woord aanvaardden, lieten
zich dopen en op die dag
werden ongeveer drieduizend
zielen toegevoegd. 42 En zij

bleven
volharden
bij
het
onderwijs der apostelen en de
gemeenschap, het breken van het
brood en de gebeden.

Hebreeën 3: 2 Jezus, die
trouw is aan Hem die
Hem heeft aangesteld,
zoals ook Mozes was in
heel zijn huis. 3 Want
Deze is zoveel groter
heerlijkheid
waard
geacht dan Mozes, als
hij
die
het
huis
gebouwd heeft, groter
eer heeft dan het huis. 4
Want elk huis wordt
door iemand gebouwd,
maar die alles heeft
gebouwd is God. 5 En
Mozes was wel trouw in
heel zijn huis als
dienaar tot getuigenis
van wat gesproken zou
worden,
6
maar
Christus als Zoon over
zijn huis, Wiens huis
wij zijn, als wij de
vrijmoedigheid en het
roemen in de hoop tot
het
einde
toe
onwrikbaar vasthouden.
2 Timotheüs 2:20 In een
groot huis nu zijn niet
alleen
gouden
en
zilveren vaten, maar
ook houten en aarden;
en sommigen wel tot
eer, maar anderen tot
oneer. 21 Als dan
iemand zich van deze
vaten reinigt, zal hij een
vat
zijn
tot
eer,
geheiligd,
bruikbaar
voor de Meester, tot alle
goed werk toebereid. 22
Maar ontvlucht de
begeerten van de jeugd
en
jaag
naar
gerechtigheid, geloof,
liefde en vrede met hen
die de Heer aanroepen
uit een rein hart.
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Wie doet wat in de kerk?

Efeze 4 : 11 En Hij
heeft zowel apostelen
als profeten gegeven,
zowel evangelisten als
herders en leraars, 12
om de heiligen toe te
rusten tot dienstbetoon,
tot opbouw van het
lichaam van Christus,

31. Welke gaven heeft God aan de gemeente gegeven – Efeze
4:11.

1 Corinthe 14:3 Maar
wie profeteert, spreekt
voor
de
mensen
stichtend, vermanend en
bemoedigend. 4 Wie in
een tong spreekt, sticht
zichzelf, maar wie
profeteert, sticht de
gemeente.

34. Waartoe werden de diakenen aangesteld – Handelingen 6:1.

1 Timotheüs 5:17 De
oudsten, die goede
leiding geven, komt
dubbel eerbewijs toe.
1
Thessalonicenzen
5:12 Wij verzoeken u,
broeders, hen, die onder
u
zich
moeite
getroosten, die u leiden
in de Here en u
terechtwijzen,
te
erkennen.
Handelingen
6:1
…ontstond er gemor …,
omdat hun weduwen bij
de
dagelijkse
verzorging
verwaarloosd werden. 2
En de twaalven riepen
de
menigte
der
discipelen bijeen en
zeiden: Het bevredigt
niet, dat wij met
veronachtzaming van
het woord Gods de
tafels bedienen. 3 Ziet
dan uit, broeders, naar
zeven mannen onder u,
die goed bekend staan,
vol van Geest en
wijsheid, opdat wij hen
voor
deze
taak
aanstellen.

32. Wat wordt er bedoeld met profeteren – 1 Corinthe 14:3.
33. Welke taken van oudsten worden genoemd in 1 Timotheüs
5:17 en 1 Thessalonicenzen 5:12.

Wat moet ik persoonlijk met de kerk?
35. Hoe wordt iemand lid van de gemeente?
1 Corinthe 12 : 13 want door
één Geest zijn wij allen tot een
lichaam gedoopt.

36. Welke lessen trek je persoonlijk uit deze studie over de
gemeente?
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