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Wat betekent het om samen gemeente te zijn?

Werkboek voor  de huiskr ingen

Verbonden met Christus



Geest krijgen we, in verbondenheid 

aan Christus, een band met elkaar. We 

hebben elkaar nodig. Dan hangt een 

gemeente niet als los zand aan elkaar. 

Maar wordt de eenheid in Christus 

beleefd en de verantwoordelijkheid 

voor elkaar gevoeld. Verschillen zijn 

dan geen struikelblokken meer, maar 

bouwstenen. Geen vreemdelingen of 

gasten meer, maar burgers, net als de 

heiligen huisgenoten van God. 

Neem jij zo jouw plekje in? Je hoeft 

niet de gave van de ander te hebben. 

Met wat de Heer je schonk, hoe klein 

het ook lijkt, mag je het geheel die-

nen. “Jij in jouw klein hoekje, en ik  

in ’t mijn.”

Wat zit het menselijk lichaam won-

dermooi in elkaar. Het toont aan alle 

kanten het kenmerk van de Schep-

per. Niets is overbodig; in een prach-

tig samenspel functioneren de leden 

van ons lichaam. Dat is een sprekend 

beeld van de gemeente als lichaam 

van Christus. 

We zullen daarvan alleen een levend 

lidmaat zijn als we ingevoegd zijn in 

de gemeenschap van Christus; onder-

gedompeld in de Heilige Geest. Zou 

dat niet zo zijn dan zouden we het 

tegenovergestelde zijn van een goed 

functionerend lichaam. Namelijk on-

derlinge haat, nijd, afgunst en twee-

dracht. Maar nu we gedoopt zijn in één 

“Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar 

burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd 

op het fundament van de apostelen en profeten, met Jezus 

de Messias zelf als de hoeksteen . Vanuit Hem groeit het hele 

gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan 

Hem, de Heer in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een 

plaats waar God woont door zijn Geest.”

 Efeziërs 2:20–22 

Verbonden met Christus
INLEIDING
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Verbonden met Christus
werkboek huiskring

Wij zijn leden van één lichaam

Paulus noemt het voorbeeld van een lichaam. Met dat beeld zegt hij iets over de 
gemeente. De Bijbel noemt de gemeente het lichaam van Christus. Niet alleen de 
totale wereldwijde kerk, maar juist heel praktisch de plaatselijke gemeente met 
de concrete mensen die daarbij horen. De gemeente van Korinthe is uit zendings-
werk ontstaan. Paulus bezocht de stad en vertelde Gods goede nieuws van Jezus 
Christus. Gods Zoon die de mensen terugbrengt bij God. Zij werden gedoopt in de 
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Voortaan behoorden ze bij Jezus 
Christus. Maar dat niet alleen, ze hoorden ook bij de gemeente van Jezus Christus. 
Wie gaat geloven in Jezus, krijgt ook een plekje in de gemeente van Jezus.

Paulus herinnert de gemeenteleden aan hun bekering en hun doop. Letterlijk zegt 
hij: “Wij zijn allen door de Geest één lichaam ingedoopt.” De doop betekent dat 
je ingevoegd wordt in de gemeente van Christus. En nu komt waar het Paulus 
om gaat; toen die mensen uit Korinthe tot geloof kwamen en zich lieten dopen, 
gaf God aan een ieder van hen een eigen plek en een gave van de Geest. Een  
lichaam bestaat niet uit een verzameling van losse onderdelen. God verzamelt niet 
een aantal losse ogen, oren, en andere delen, en zet die dan aan elkaar tot één 
lichaam. Dat lichaam was er al; het lichaam van Christus, de gemeente. Wij zijn 
daar ingevoegd. Toen dát gebeurde werden we door God neergezet op onze plek 
in dat lichaam. Ieder van ons met zijn eigen gave.

         Verdieping 

Lees: 1 Korintiërs 12:12-27
• Wat raakt je het meeste in dit Bijbelgedeelte? 

Lichaam en Geest zijn niet te scheiden – zie 12:7, 11, 13. 
• Hoe merk je dat in de praktijk van het gemeenteleven dat de Geest werkt en  

leven geeft aan het Lichaam? Noem voorbeelden. 

• Met welk lichaamsdeel zou jij jezelf vergelijken? Waarom? 

• Wie kan een concreet voorbeeld noemen van vers 26?

         Prikkelende vraag/stelling 

Je komt misschien al jaren in de gemeente. 
• Wat houd je tegen om je door de doop in te voegen en deel uit te maken 

van het Lichaam van Christus?

         Binnenkomer 

Wat vind je van het beeld van de 
gemeente als Lichaam? 
Kun je daar iets mee?

   Lees het thema 

1
Liedsuggestie
Opwekking 194 
U maakt ons een, U bracht 
ons tezamen.

 1 Korintiërs 12:12-13  Een lichaam is een eenheid 

die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vor-

men al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het  

lichaam van Christus. 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.
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Verbonden met Christus
werkboek huiskring

Je bent een deel van het Lichaam

Paulus zegt: “Zet jezelf niet lager neer dan anderen.” Laat de voet niet zeggen: “ik 
ben niet de hand, dus ik hoor niet bij het lichaam.” Alsof de hand meer is dan de 
voet. De voet is ook nodig. Als een lichaam alleen uit handen zou bestaan, dan is 
het helemaal geen lichaam. Stel dat jij jezelf lager neerzet dan anderen, hoe kun 
je dat veranderen? Veranderen begint met hoe je naar jezelf kijkt. Zie jezelf niet als 
overbodig, of waardeloos. Maar als kostbaar, bruikbaar, nuttig lid van het geheel. 
Erken en geloof dat jezelf ook die ene Geest van God hebt ontvangen. Stop die 
gave niet weg. 

Paulus zegt ook: “Zet jezelf niet hoger neer dan anderen.” Denk aan de genadega-
ven waar Paulus het over heeft. Aan al die verschillende gaven. Misschien denk jij 
bij sommige gaven wel: “Wat bijzonder, ik wou dat ik die gave had.” Maar ál die 
gaven zijn nodig, al die mensen met hun gaven, precies op hun plek. Misschien 
vind je jouw hand en voet sterk en denk je van jouw lever of je nier dat die zwak 
zijn. Wat kun je daar nu mee presteren? Maar om goed te functioneren zijn je lever 
en nieren meer noodzakelijk dan je handen en voeten. Misschien is dat gemeente-
lid waar jij op neerkijkt wel het meest trouw in bidden voor de gemeente en daarin 
een onmisbare steunpilaar. Als je de neiging hebt om sommige gemeenteleden on-
der te waarderen bedenk dan dit: Jij bent zelf onmisbaar in het geheel, inderdaad, 
maar je bent niet méér onmisbaar dan de ander.

Een lichaam kan niet zonder nier, hand of oog. Dat is een troost als wij denken dat 
wij overbodig zijn. Je bent niet overbodig, maar broodnodig. Start niet bij: iedereen 
moet gelijk zijn, of aan de maat voldoen. Start wel bij: Kijk eens hoe verschillend 
wij zijn. Hoe mooi dat is. Kijk eens hoe ieder zich inzet op eigen manier. 

En kijk hoe we samen daarin kunnen groeien in de plaats die God ons heeft gege-
ven met alle bedieningen en geestesgaven die daarbij horen. De bijbel nodigt uit 
om naar die gaven te streven, en dus om te groeien (1 Kor. 14: 1). Het vraagt dus 
een actieve houding van ons. 

         Verdieping 

Lees: 1 Korintiërs 6:12-20
• Waarom maakt Paulus zich zo druk over wat je met je lichaam doet?
• Wat heeft jouw lichaam te maken met je geloof in Christus en zijn Lichaam?

Lees: 1 Korintiërs 6:19-20
• Wat betekent het dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest?
• Wat betekent het voor je levensstijl?
• Hoe kun je God eerbewijzen met je lichaam?

         Prikkelende vraag/stelling 

• Wordt je gave gezien en gebruikt?
• Hoe zie je jezelf: hoger of lager dan anderen?
• Denk je wel eens: ik wou dat ik dié gave had?
• Hoeveel oog heb je voor de gaven van de vaak onzichtbare broers en zussen?

         Binnenkomer 

Op wat voor manier ben jij bezig met 
je lichaam?
Vind jij je uiterlijk belangrijk? 
Vind je het ‘uiterlijk’ van de gemeente 
dan ook belangrijk? 

   Lees het thema 

Liedsuggestie
Opwekking 797 
Breng ons samen

 1 Korintiërs 12:15  Als de voet zou zeggen: ”Ik ben geen hand, 

dus ik hoor niet bij het lichaam” hoort hij er dan werkelijk niet bij? 

 1 Korintiërs 12:22  Juist die delen van het lichaam die het 

zwakst zijn, zijn het meest noodzakelijk.

 1 Korintiërs 12:27  Welnu, u bent het lichaam van Christus en 

ieder van u maakt daar deel van uit. 

2
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Verbonden met Christus
werkboek huiskring

Verbonden door brood en wijn

Wanneer we samen het brood breken en de wijn drinken verandert er niet alleen 
iets aan ons persoonlijk, maar ook aan onze gemeenschap. Wij zijn verschillend 
van leeftijd en afkomst, van achtergrond en levensgeschiedenis, maar hoewel met 
velen, worden we één lichaam. Het brood aan de tafel is genomen, gezegend, 
gebroken en gegeven aan ons. We zien daarin het leven van Jezus die genomen 
is om het voor ons weer goed te maken, die gezegend is door zijn Vader na zijn  
doop; “Jij bent mijn geliefde zoon.” Die gebroken is aan het kruis, en door de dood 
heen aan ons gegeven om onze rechtvaardiging en heiliging te zijn. Jezus draagt 
vrucht in ons leven omdat Hij door God aan ons gegeven is als onze redding, onze 
hoop, onze toekomst en als ons leven.

Wij zijn het brood blijven delen al die eeuwen omdat we daarin Jezus zien en 
herkennen. We nemen een brood, spreken de zegen uit, breken het, en geven 
het. Het zijn deze vier woorden, die ook óns leven als geliefd kind van de Vader 
samenvatten. God heeft je al genomen vóór de grondlegging der wereld. Een beter 
woord: God heeft je uitverkoren. Het tweede is, dat je gezegend bent. Als God je 
zegent zegt Hij goede woorden tegen je: “Jij bent mijn geliefde zoon, dochter.” 
Door die woorden ga je groeien. Maar als we verbonden zijn aan Jezus worden 
we ook gebroken. Wie kent de gebrokenheid in deze gebroken wereld niet? We 
moeten onze gebrokenheid dragen zoals Jezus. Hij nam Zijn kruis op. Jezus helpt 
ons dragen. Hij geeft ons een juk, en dat juk is zacht dan wordt je last licht. Jezus 
zegt: “Wist je niet dat we moeten lijden om verheerlijkt te worden?” Laat je gebro-
kenheid zegenen, want je wordt gesnoeid om meer vrucht te dragen.

         Verdieping 

De inhoud van het avondmaal wordt vaak versimpeld tot “Jezus stierf voor mijn 
zonden” en als teken van het deelhebben aan de verzoening van hun zonden, 
worden als symbolen brood en wijn gebruikt. 
• Wat mis je dan allemaal?

1 Korintiërs 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? 
• Begrijp je de symboliek/bedoeling van het avondmaal?

         Prikkelende vraag/stelling 

Over onenigheid aan het avondmaal schrijft Paulus in 1 Korintiërs 11:27–32 
• Kan dat ons ook overkomen?
• Heb jij wel eens geweigerd om met iemand samen het brood te breken? 
• Hoe heb je dat opgelost? 
• En zo niet, wat zou je daar nu nog aan kunnen doen?

         Binnenkomer 

Herken jij ook het leven van Jezus in 
het avondmaal?

   Lees het thema 

Liedsuggestie
Opwekking 318 
Breek het brood met mij

 1 Korintiërs 10:17  Omdat het één brood is zijn wij, hoewel 

met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene 

brood.

 Lucas 22:19  En Hij nam een brood, sprak de zegen uit, brak 

het brood, deelde het uit en zei: Dit is mijn lichaam dat voor 

jullie gegeven wordt.

3
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Verbonden met Christus
werkboek huiskring

Liefhebben door de gebrokenheid heen 

Wij worden genomen, gezegend, gebroken maar ook aan de wereld gegeven. Aan 
de wereld, maar ook aan elkaar. Christenen hebben niet voor elkaar gekozen, 
maar zijn aan elkaar gegeven. En omdat we één lichaam zijn hebben we relatie 
met elkaar. We willen samen gemeente zijn; daar zit het woord gemeenschap in. 
Maar we weten: genomen, gezegend, gebroken, gegeven. We kunnen niet om de 
gebrokenheid heen. Zelfs in de allereerste gemeenschap begon het al. Jezus riep 
een gemeenschap van apostelen samen, en daar zat al één iemand bij die Hem 
zou verraden. 

Een gemeenschap, een gemeente, is geen paradijs. Echt niet. Maar we worden ge-
holpen door elkaar lief te hebben door de Geest. Door die Geest verbindt Hij ons 
aan elkaar “Want wij hebben allemaal deel aan dat ene Brood.” We zijn samen 
één lichaam en dat moeten we niet met woorden, maar met onze daden aan elkaar 
bewijzen.

         Verdieping 

Wij worden genomen, gezegend, gebroken en aan de wereld gegeven. Maar ook 
aan elkaar, jij en ik zijn er niet voor onszelf. Ik ben er voor jou, jij bent er voor mij, 
wij zijn er voor elkaar! Christenen kiezen niet voor elkaar. We zijn aan elkaar gege-
ven. Niet omdat we elkaar sympathiek vinden, maar omdat we een relatie hebben 
met Christus en daarom relaties kunnen hebben met onze naasten.

We kunnen niet om de gebrokenheid heen. Zelfs in de allereerste gemeenschap 
zat al iemand die Hem zou verraden. Maar we worden geholpen om elkaar lief te 
hebben door de Geest. Door de Geest verbindt Hij ons aan elkaar met echte Agapé 
liefde als leden van één lichaam. We zijn samen één lichaam en dat moeten we 
niet met woorden maar door onze daden aan elkaar bewijzen.

         Prikkelende vraag/stelling 

• Ervaar jezelf gebrokenheid? Waar en hoe?
• Ben je dan nog in staat om lief te hebben?

         Binnenkomer 

We zijn twee minuten stil.

   Lees het thema 

Liedsuggestie
Opwekking 737 
Aan Uw tafel

 Filippenzen 2:1-4  Nu u door Christus zozeer bemoedigd 

wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbon-

denheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak 

mij dan gelukkig door eensgezind te zijn, één is liefde, één in 

streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigen-

waan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker 

dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar 

ook die van anderen.

4
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Verbonden met Christus
werkboek huiskring

Ingevoegd in het Lichaam van Christus

Door de doop worden we ingevoegd in de gemeenschap van Christus; onderge-
dompeld in de Heilige Geest. Maar nu we gedoopt zijn in één Geest krijgen we 
een band met elkaar. We hebben elkaar nodig. Dan hangt een gemeente niet als 
los zand aan elkaar. Maar wordt de eenheid in Christus. 

De doop is een doorgangsritueel. Het Joodse volk trok door de Rode zee naar het 
beloofde land. Ook Jezus trok uit, door lijden en dood heen, naar het huis van zijn 
hemelse Vader. Dat was Zijn doop. Hij vraagt aan Zijn leerlingen en nu ook aan 
ons: “Kunnen jullie gedoopt worden met de doop waarmee Ik gedoopt word?” 
(Markus 10: 38). Gedoopt worden betekent: met het volk Israël en met Jezus de 
doortocht maken van slavernij en dood naar nieuw leven. In de doop verbind je je 
om in en door Jezus te leven, daarmee verbind je je aan het lichaam van Christus, 
Zijn gemeente.

Door het avondmaal worden we omgevormd door brood en wijn, in de doop 
door water. In de doop belijdt de gelovige dat hij met Christus is gestorven, met 
Hem is begraven, weer met Hem is opgestaan en een nieuw leven is begonnen. 
Datgene wat er gebeurd is in zijn leven, de bekering en de wedergeboorte, belijdt 
en verkondigt hij nu in het openbaar. De wijze van dopen, namelijk door onder-
dompeling, onderstreept ook de betekenis van de doop. De dopeling wordt in het 
water ondergedompeld en komt weer boven: hij is met Jezus Christus omkleed en 
een nieuw leven begonnen! Door de doop wordt de gelovige tevens ingelijfd bij 
een gemeenschap. Als levend lid van de plaatselijke gemeente van Jezus Christus. 

         Verdieping 

Jezus liet zich dopen omdat Hij het betamelijk vond naar God toe vanwege Gods 
instelling van de doop. Zo moest Hij in alles gelijk worden aan ons. Hij liet hierin 
zien dat de doop betrekking had op het ontvangen van de Heilige Geest als toerus-
ting voor zijn bediening. Lees Matteüs 3:15.

Dopen door onderdompeling in water is veel meer dan een symbolische hande-
ling. Het is een geestelijke ervaring, die enorme impact heeft in iemands leven. 
Kolossenzen 2:12: Toen u gedoopt werd bent u immers met Hem begraven, en met 
Hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die Hem 
uit de dood heeft opgewekt. 
• Wat is het verschil tussen de handeling en de geestelijke ervaring?

Romeinen 6:4: We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Chris-
tus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.
• Wat is de verbinding tussen doop en opstanding?

         Prikkelende vraag/stelling 

• Ben je door de doop in water en Heilige Geest al ingevoegd in het lichaam 
van Jezus Christus? 

• Wil je daar iets over delen?

         Binnenkomer 

Vertel iets over je getuigenis toen je 
gedoopt werd. Ben je gegroeid/veran-
derd sinds dat moment?

   Lees het thema 

Liedsuggestie
Sela 
In het water van de doop

 Handelingen 2:38  Keer u af van uw huidige leven en laat u do-

pen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen 

voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. 

 Galaten 3:27  U allen die door de doop één met Christus bent 

geworden hebt u met Christus omkleed. 

5
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Welkom in Gods familie

De doop op bekering en geloof is niet alleen een weg naar vrijheid, maar ook een 
weg naar gemeenschap. Als je gedoopt wordt, word je opgenomen in de geloofs-
gemeenschap. Iedereen van ons die door de doop geestelijk herboren is geworden 
en als Gods zonen en dochters door het leven mogen gaan, vormen samen één 
geestelijke familie. Het levende lichaam van Christus. We hebben de belofte van 
de Geest ontvangen; voor ons zelf, voor onze kinderen, dat wil zeggen, de toe-
komstige generaties, en voor iedereen die daar nog bij komt. Als mensen gedoopt 
worden heten wij ze welkom in Gods familie. Ze ontvangen de Heilige Geest om 
te groeien. We beloven ze onze steun en begeleiding op weg naar een volwassen 
christelijk leven.

 Handelingen 2:41-42  Degenen, die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op 

die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw 

aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het 

brood en wijdden zich aan het gebed. 

De gemeente als lichaam van Christus is door God bedacht. Je mag rekenen op 
steun en onderwijs om zo een discipel van Jezus te worden. Met als doel dat jij ook 
weer tot steun bent voor anderen. Zodat jij je op jouw beurt in gaat zetten voor het 
Koninkrijk van God en voor de gemeente door je dienstbaar op te stellen en actief 
deel te nemen aan het gemeente-zijn. Dat betekent ook dat je je inzet om zoveel 
mogelijk de bijeenkomsten te bezoeken om te groeien.

 Handelingen 2:45  Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder 

degenen die iets nodig hadden.

De gelovigen brachten al hun bezittingen in de gemeente. Ze hadden alles  
gemeenschappelijk. Naast de inbreng van financiële middelen in de gemeente, is 
het belangrijk om jezelf te geven met jouw talenten, gaven en tijd. De gemeente 
hanteert het principe van de tienden. Dus niet alles, maar één tiende van je inko-
men. Het is geen verplichting maar een geloofsdaad. 

Lees ook: Maleachi 3: 8-10 en 2 Korintiërs 8: 13 en 15.

         Verdieping 

U hebt de belofte van de Heilige Geest ontvangen en wordt daardoor bemoedigd 
en liefdevol getroost. 

Filippenzen 2:1-3: Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol ge-
troost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming 
en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in 
liefde, één in streven, één van geest. 

In onze cultuur in West-Europa staat het individu boven aan. Van andere culturen 
kunnen we leren hoe belangrijk ook de groep is. En de familie. De Bijbel zelf 
maakt geen tegenstelling tussen de familie of de groep en het individu. De Bijbel 
wijst op het belang van beide, en hoe we elkaar nodig hebben.

         Prikkelende vraag/stelling 

• Durf ik mijzelf al een discipel van Jezus te noemen die zichzelf en zijn mid-
delen wil delen met de ander in de gemeente? En is dat te zien?

• Hoe denk je over het principe van tienden in de gemeente?

         Binnenkomer 

Wanneer ben je op je plek in de  
gemeente als Lichaam? 

   Lees het thema 

Liedsuggestie
Opwekking 767
Familie

 Handelingen 2:39  Want voor u geldt deze belofte, evenals 

voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer 

onze God tot zich zal roepen.
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Verbonden met Christus
werkboek huiskring

Doe het goede

         Verdieping 

Lees Galaten 6:7-10
Maak jezelf niets wijs: God laat niet met Zich spotten. Wat iemand zaait, zal hij 
ook oogsten. Wie naar de oude menselijke natuur leeft, kan alleen maar dood en 
verderf verwachten. Maar wie door de Heilige Geest leeft, zal ervaren dat de Geest 
eeuwig leven geeft. Laten wij nooit ophouden met goed doen, want na verloop van 
tijd zullen wij de zegen ervan oogsten, als wij het tenminste niet opgeven. Daarom 
moeten wij altijd als we daarvoor de gelegenheid hebben, voor iedereen goed en 
vriendelijk zijn, in het bijzonder voor onze medechristenen.

• Wat is ‘door de Geest’ leven? 
• Wat bedoeld Paulus in Galaten 6:8? Wil je dat uitleggen?

         Prikkelende vraag/stelling 

• Ben jezelf geneigd tot roddel of negatieve praat over de gemeente of 
broeders en zusters?

         Binnenkomer 

Psalm 34:14-15: 
Behoed dan je tong voor het kwaad,
je lippen voor woorden van bedrog.
Mijd het kwaad, doe wat goed is,
streef naar vrede, jaag die na. 

   Lees het thema 

Liedsuggestie
Opwekking 616
Houd mij dicht bij U

Zoals Jezus mens was tussen andere mensen, zo staat ook de kerk, de gemeente 
midden in de wereld. Soms hebben andere organisaties meer aantrekkingskracht 
dan de kerk. Maar Jezus heeft ons de liefde van God laten zien en de gemeente 
is Zijn volk dat Zijn aanwezigheid in de wereld voelbaar moet maken. Zouden 
wij Jezus herkend hebben als we hem in die tijd tegen gekomen waren? Kunnen 
we Hem vandaag de dag herkennen in Zijn lichaam, in de gemeente? Geloof en 
vertrouw je dat de gemeente met al haar menselijke tekortkomingen, het gebroken 
lichaam van Christus aan de wereld geeft als brood voor eeuwig leven? Kan het 
zijn dat onze missers overstemd worden door een overvloed van genade? Geloven 
houdt in dat deze vragen een positief antwoord krijgen.

Leugenpraat, laster of roddel kunnen de gemeente danig beschadigen. Daarom 
waarschuwt Paulus hier ook voor. Boosheid en onvergevingsgezindheid kunnen 
relaties in een gemeente zwaar onder druk zetten en de gemeente belemmeren in 
haar roeping. Het nieuwe leven van een gelovige houdt zich verre van dit soort 
zaken. Er mag geen sprake van zijn in ons midden. Dit is een belangrijke opdracht 
voor ons als gelovigen. En niet altijd makkelijk, want als natuurlijk mens is het de 
gewoonste zaak van de wereld om te roddelen en kwaad te spreken. Daarom is 
het nodig om in alles als geestelijke mensen met elkaar om te gaan. Daarvoor is 
nodig om te groeien naar volwassenheid. Dan ben je in staat om de valstrikken van 
de duivel te vermijden en hem geen kans te geven. Daarom is het van het grootste 
belang dat je als gelovige niet in je vlees blijft wandelen, maar in de Geest.

 Efeziërs 4: 25-32  Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen 

elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet: 

laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans. 

Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf 

hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat 

geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede, waar nodig op-

bouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods Heilige 

Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent tot 

aan de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle 

geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar 

en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.
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18 19

Verbonden met Christus
werkboek huiskring

Wat blijft is de Liefde

Om van de mensen in de gemeente te houden zijn er geen romantische gevoelens 
nodig. Het vraagt een vaste wil om de levende Christus te ontdekken in de mensen 
om ons heen. En om net zoveel van ze te houden als Christus ons lief heeft. Hou-
den van de gemeente betekent dat we ons open stellen om Jezus te ontmoeten in 
alle mensen die samen de gemeente vormen. Daarbij hoef je het niet eens te zijn 
met andermans opvattingen of gedrag. Integendeel, soms is het nodig om tegen-
stand te bieden aan mensen die het uitzicht op Christus belemmeren. Maar tegen-
stand, bevestiging, kritiek of bijval zijn alleen vruchtbaar als ze gedragen worden 
door liefde voor de gemeente.

Wanneer we gekwetst zijn door de kerk, de gemeente, dan is de verleiding groot 
om haar de rug toe te keren. Als we echter afstand nemen van de gemeente, wordt 
het moeilijk om de levende Christus nog te ontmoeten. Dan verliezen we op den 
duur zowel de gemeente als Jezus Christus. Dat is buitengewoon moeilijk. De ge-
meente is een menselijke organisatie die fouten maakt, maar het is ook Christus’ 
levende en vergevingsgezinde tegenwoordigheid. 

Het is belangrijk om niet over de gemeente te denken als ‘die anderen’. Wij zijn 
zélf die gemeente, een gemeenschap van moeizaam voortgaande, kwetsbare men-
sen in wie we onze Heer en Verlosser herkennen. Zonder oprechte liefde voor de 
gemeente, het lichaam van Christus, is het niet mogelijk om in vreugde en vrede 
te leven. En zonder oprechte liefde voor de gemeente kunnen wij anderen niet 
uitnodigen om erbij te horen.

         Verdieping 

Kolossenzen 3:12: Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en 
hij u liefheeft moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, 
zachtmoedigheid en geduld. 

• Wat bedoeld Paulus met het woord; ‘kleden’?
• Ken je nog meer Bijbelteksten over dat onderwerp; als voorbeeld: Galaten 

3:27?

         Prikkelende vraag/stelling 

• Welke argumenten zou je gebruiken om de gemeente aan te bevelen?
• Wat heeft je aangetrokken om voor deze gemeente te kiezen?

         Binnenkomer 

“We hebben het nodig te bidden om 
een intens verlangen om altijd het 
goede te doen terwijl we van nature 
precies het tegenovergestelde willen.” 
— Bonhoeffer

 
   Lees het thema 

Liedsuggestie
Opwekking 705
Aan de maaltijd wordt het stil

 Romeinen 12:10  Heb elkaar lief met de innige liefde van broe-

ders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.
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