Gemeente of kerk

Wat is de kerk of gemeente? En hoe wordt iemand daar lid van?

1 Corinthe 12:12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun
veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van
Christus.13 Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam
geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of
we nu slaven of vrije mensen zijn. 14 Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel,
maar uit vele. 15 Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het
lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij? 16 En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen
oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het er dan werkelijk niet bij? 17 Als het hele
lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou
zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? 18 God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen
hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. 19 Als ze met elkaar slechts één
lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn?20 Het is juist zo dat er een
groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. 21 Het oog kan niet
tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en het hoofd kan dat evenmin tegen de
voeten zeggen. 22 Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn
het meest noodzakelijk. 23 De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die
we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect 24 dan die
waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo
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worden, 25 zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met
dezelfde zorg omringen. 26 Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee;
wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die
vreugde. 27 Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar
deel van uit. 28 God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten
eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het
vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om
bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. 29 Is iedereen soms een
apostel?
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verrichten? 30 Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken en kan
iedereen die uitleggen?

Efeze5:21 Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. 22 Vrouwen, erken het
gezag van uw man als dat van de Heer, 23 want een man is het hoofd van zijn vrouw,
zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. 24 En zoals
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de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag
van hun man erkennen. 25 Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft
liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven 26 om haar te heiligen, haar te reinigen
met water en woorden 27 en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze
zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. 28 Zo moeten mannen
hun vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf
lief. 29 Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, integendeel: men voedt en verzorgt het,
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ledematen. 31 ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan
zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn.’ 32 Dit mysterie is groot – en ik betrek
het op Christus en de kerk. 33 Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet
liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man.

Romeinen 12:4 Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal
dezelfde functie hebben, 5 zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder
apart, elkaars lichaamsdelen.

Niet alleen alle gelovigen samen worden gemeente genoemd. Waarop heeft het
woord gemeente in de volgende tekst betrekking?

Handelingen 14:21 In Derbe verkondigden Paulus en Barnabas het evangelie en ze
maakten er veel leerlingen. Daarna keerden ze terug naar Lystra en vervolgens naar
Ikonium en Antiochië. 22 Ze bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te
volharden in het geloof, maar wezen hun erop ‘dat wij pas na veel beproevingen het
koninkrijk van God binnen kunnen gaan’. 23 In elke gemeente stelden ze oudsten aan,
en na gevast en gebeden te hebben bevalen ze hen aan bij de Heer, in wie ze hun
vertrouwen hadden gesteld.

Welke dingen vormen een getuigenis voor de wereld?

Joh 13:34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo
moeten jullie elkaar liefhebben. 35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien
dat jullie mijn leerlingen zijn.’

Joh 17:20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij
geloven. 21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo
ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. 22 Ik heb hen
laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: 23 ik in
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hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u
mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.

Onderlinge liefde en eenheid vormen een getuigenis naar de wereld. Hoe wordt
de eenheid niet getoond?

1 Korinthe1:10 Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u
op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en
uw overtuiging volkomen één te zijn. 11 Door Chloë’s huisgenoten is mij namelijk
verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. 12 Ik bedoel dat de
een zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ een ander: ‘Ik van Apollos,’ een derde: ‘Ik van Kefas,’ en
een vierde: ‘Ik van Christus.’ 13 Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u
gekruisigd? Of is het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt? 14 Ik dank God dat ik
niemand van u – behalve dan Crispus en Gajus – heb gedoopt; 15 niemand van u kan
dus zeggen dat hij in mijn naam is gedoopt. 16 Ja, ik heb ook nog Stefanas en zijn
huisgenoten gedoopt, maar ik kan mij niet herinneren dat ik nog iemand anders heb
gedoopt. 17 Ik ben immers niet door Christus gezonden om te dopen, maar om te
verkondigen – en niet door middel van diepzinnige welsprekendheid, want dan zou het
kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd.

1 Kor 3:1 Maar, broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen.
Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in
Christus. 2 Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel; daar was u niet aan toe. En ook
nu nog niet, 3 want u bent nog gebonden aan de wereld. Wanneer u afgunstig en
verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld, dan leeft u toch als
ieder ander? 4 Wanneer de een zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ en een ander: ‘Ik van
Apollos,’ bent u dan niet als alle andere mensen? 5 Wat is Apollos eigenlijk? En wat is
Paulus? Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht, beiden op de
wijze die de Heer hun heeft geschonken.6 Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven,
maar God heeft doen groeien. 7 Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet;
alleen God is belangrijk, want hij doet groeien. 8 Wie plant en wie begiet hebben
hetzelfde doel, al worden ze ieder apart beloond overeenkomstig de moeite die ze zich
hebben gegeven. 9 Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een
bouwwerk van God.

1 Kortinthe 11:17 Nu ik u toch aanwijzingen geef: ik kan u niet prijzen om uw
samenkomsten. Die doen meer kwaad dan goed. 18 Om te beginnen: ik hoor dat u bij
uw samenkomsten in de gemeente partijen vormt.
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Hoe wordt de eenheid wel getoond?

1 Corinthe 10:14 Om deze reden moet u, geliefde broeders en zusters, u verre houden
van afgodendienst. 15 Ik spreek tot verstandige mensen, dus u kunt wat ik nu zeg naar
waarde schatten. 16 Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met
het bloed van Christus? Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van
Christus? 17 Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam,
want wij hebben allen deel aan dat ene brood. 18 Kijkt u eens naar het volk van
Israël. Hebben tempeldienaars die van de offers eten niet eveneens deel aan hetgeen
geofferd wordt?

De eenheid van het lichaam, de gemeente wordt zichtbaar getoond als gelovigen
samenkomen om het avondmaal te vieren. Elke gelovige die een stukje van ene brood
breekt, drukt uit dat hij of zij een lid is van het ene lichaam de gemeente.

Hoe kunnen gelovigen dit in de praktijk brengen?

Gelovigen vormen een eenheid, een lichaam. Door het tonen van die eenheid vormen zij
een getuigenis naar de wereld. Door de vorming van kerkgenootschappen wordt die
eenheid niet getoond. Zij werpen barrières op en stellen voorwaarden aan mensen die lid
willen worden van hun genootschap.

Hoe kunnen gelovigen in de praktijk brengen dat zij een eenheid zijn en dit tot
uitdrukking brengen? Door bij elkaar te komen, avondmaal te vieren en de Heer te
vereren. Als gelovigen samenkomen om de naam van de Heer te noemen of te vereren
dan belooft de Heer in het midden van hen te zijn.

Mattheüs 18:19 Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde
eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen
laten gebeuren. 20 Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben
ik in hun midden.’

Waaruit bestaat dit samenkomen?

Handelingen 2:41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag
breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze bleven trouw aan
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het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het
brood en wijdden zich aan het gebed.
43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met
ontzag. 44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles
gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst
onder degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind
samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in
een geest van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het
hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Als gelovigen samenkomen om brood te breken of zoals we het tegenwoordig
meestal uitdrukken om avondmaal te vieren, waarmee wordt dit in de Bijbel
verbonden?

1 Corinthe 10:16 Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één
met het bloed van Christus? Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het
lichaam van Christus?
1 Corinthe 11:23 Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op
de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een
brood,24 sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor
jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 25 Zo nam hij na de maaltijd ook
de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten
wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’ 26 Dus altijd
wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat
hij komt.

Hebreeën 13:13 Laten we dus het kamp verlaten, ons bij hem voegen en delen in zijn
vernedering.14 Onze stad is immers niet blijvend, wij kijken juist verlangend uit naar de
stad die komt. 15 Laten we met Jezus’ tussenkomst een dankoffer brengen aan
God: het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken. 16 En
houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God
behagen schept.

1 Petrus 2:4 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd
maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf als levende
stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige
priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus,
welgevallig zijn. 6 In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb
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uit.’ 7 Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt
echter: ‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’ 8 En: ‘Het is een
steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat
ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. 9 Maar u bent een
uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God
zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis
heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods
volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.

De belofte van de aanwezigheid van de Heer in het midden van gelovigen die
samenkomen, staat juist in verband met het gebed. Welke plaats nam gebed in
bij de gelovigen in de eerste gemeente?

Mattheüs 18:19 Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde
eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor
hen laten gebeuren. 20 Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik
in hun midden.’

Hand 2:42 …. en wijdden zich aan het gebed.

Waartoe geeft God leraren en profeten aan de gemeente?

Hand 2:42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen.

Efeze
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evangelieverkondigers, herders en leraren, 12 om de heiligen toe te rusten voor het
werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 13 totdat wij allen
samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen,
de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van
Christus.

De rol die de gelovigen spelen in de samenkomsten zoals beschreven in de Bijbel, wijkt
erg af van wat in verreweg de meeste gemeenten in onze tijd de gewoonte is. Wat is de
rol van de gelovigen tijdens de samenkomsten? Ken jij dit in jouw gemeente?

1 Korinthe 14:26 Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten?
Wanneer u samenkomt, draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing,
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een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van
de gemeente zijn. 27 Er mogen twee, hoogstens drie van u in klanktaal spreken, ieder op
zijn beurt en bovendien met iemand die de uitleg geeft. 28 Is er niemand die dit kan, dan
moeten ze zwijgen en alleen voor zichzelf tot God spreken. 29 Laat van hen die
profeteren er telkens twee of drie spreken; daarna moeten de anderen het beoordelen.

Naast het feit dat de eerste gemeente dagelijks samenkomsten had, vormde zij ook een
gemeenschap die elkaar steunde. Zo vormden zij een eenheid en gaven door de
onderlinge liefde getuigenis aan de wereld om hen heen.

Wat gebeurde er nog meer wat ook een getuigenis vormde naar de wereld?

Handelingen 2:43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten,
vervulden iedereen met ontzag. 44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen
en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden
de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag kwamen ze trouw
en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun
maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de
gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered
wilden worden.

Handelingen 4:32 De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig
samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want
ze hadden alles gemeenschappelijk. 33 De apostelen bleven met grote kracht getuigen
van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk.34 Niemand
onder hen leed enig gebrek: wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht
de opbrengst naar de apostelen 35 en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld
naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld.

Als je over het voorgaande nadenkt, wat betekent dat voor jouw keus om naar
een kerk of gemeente te gaan?
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