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Bijbelteksten (NBV) bij Deltacursus Studie 21. Kenmerken van de Gemeente (Kerk)  

A. Het woord ‘ekklèsia’ in de Bijbel 

Psalm 107:32 NBG. 32 dat zij Hem verhogen in de gemeente des 

volks, en Hem loven in de raad der oudsten. 

Rechters 20:2 NBG. 2 En de hoofden van het gehele volk, van alle 
stammen van Israël, namen de leiding over de gemeente van het volk 

Gods: vierhonderdduizend man voetvolk, die het zwaard konden 

voeren. 

Psalm 22:23 NBG. 23 Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen,  

in het midden der gemeente zal ik U lofzingen. 

2 Kronieken 29:28 NBG. 28 De gehele gemeente boog zich neer, 

men zong het lied en blies op de trompetten – dit alles, totdat het 

brandoffer voleindigd was. 

1 Korintiërs 11:18. 18 Om te beginnen: ik hoor dat u bij uw samen-

komsten in de gemeente partijen vormt. Tot op zekere hoogte geloof 

ik dat ook. 

1 Korintiërs 14:19. 19 maar om in de gemeente anderen te onderwij-

zen, gebruik ik liever een paar begrijpelijke woorden dan ontelbaar 

veel in klanktaal. 

3 Johannes 6. 6 Ten overstaan van de gemeente hebben zij van uw 

liefde getuigd. Wees zo goed hen voor de verdere reis uit te rusten op 

een wijze die God waardig is. 

Romeinen 16:5. 5 Groet ook de gemeente die bij hen in huis samen-

komt. Groet mijn geliefde Epenetus, die als eerste in Asia tot het ge-

loof in Christus is gekomen. 

Matteüs 18:17. 17 Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan 
de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behan-

del hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. 

Handelingen 8:1. 1 Saulus keurde de moord op hem goed. Vervolging 

van de gemeente Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los 

tegen de gemeente in Jeruzalem, zodat allen verspreid werden over 

Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. 

Handelingen 9:31. 31 In heel Judea en Galilea en Samaria leefde de 

gemeente in vrede en kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag 

voor de Heer, en dankzij de bijstand van de heilige Geest nam hun 

aantal steeds meer toe. 

Handelingen 15:41. 41 Hij trok door Syrië en Cilicië, waar hij de 

gemeenten bemoedigde. 

Galaten 1:22. 22 De christengemeenten in Judea hadden mij nog 

nooit ontmoet, 

Openbaring 1:12-13,20. 12 Ik draaide me om, om te zien welke stem 

er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards, 

13 en daartussen iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed 

in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst.  

20 Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand 

zag en van de zeven gouden lampenstandaards: de zeven sterren zijn 

de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven standaards zijn de 

zeven gemeenten zelf. 

Matteüs 16:18. 18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn 

kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet 

kunnen overweldigen. 

Efeziërs 1:21-22. 21 hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle 

machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in 

deze wereld maar ook in de toekomstige. 22 Hij heeft alles aan zijn 

voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, 

Efeziërs 3:10. 10 Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al 

haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de 

hemelsferen, 

Efeziërs 5:22-33. 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 de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrou-

wen 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 zui-

ver. 28 Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen li-

chaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. 29 Niemand haat 

ooit zijn eigen lichaam, integendeel: men voedt en verzorgt het, zoals 

Christus de kerk, 30 want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledema-

ten. 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. 

 

B. Wat is de christelijke Gemeente (of Kerk?).  

Handelingen 17:24-25. 24 De God die de wereld heeft gemaakt en 

alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in 

door mensenhanden gemaakte tempels. 25 Hij laat zich ook niet be-

dienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat hij nodig heeft, hij 

die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. 

Efeziërs 2:22. 22 in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats 

waar God woont door zijn Geest. 

1 Petrus 2:5 HSV. 5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, ge-
bouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geeste-

lijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. 

1 Timoteüs 2:15. 15 Ze zal worden gered doordat ze kinderen baart, 
als ze tenminste volhardt in het geloof, de liefde en een heilige, inge-

togen levenswijze. 

Efeziërs 2:21. 21 Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, 

uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 

1 Petrus 2:5. 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, welge-

vallig zijn. 

Efeziërs 2:20. 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en 

profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen 

Handelingen 14:21-23. 21 In Derbe verkondigden Paulus en Barna-

bas 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 stel-

den ze oudsten aan, en na gevast en gebeden te hebben bevalen ze 

hen aan bij de Heer, in wie ze hun vertrouwen hadden gesteld. 

Efeziërs 2:19. 19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, 

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

Efeziërs 3:15. 15 die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsfe-

ren en op aarde. 

Johannes 1:12-13. 12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam gelo-

ven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te wor-

den. 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichame-

lijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. 
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1 Timoteüs 5:1-2. 1 Ga niet tekeer tegen een oude man. Als je hem 

vermaant, beschouw hem dan als een vader, zoals je jonge mannen 

als broers moet zien, 2 oude vrouwen als moeders en jonge vrouwen 

als zusters – en dit in alle zuiverheid. 

1 Korintiërs 12:12-13. 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 al-

len 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. 

Efeziërs 1:23. 23 die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in 

allen vervult. 

Efeziërs 1:22. 22 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als 

hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, 

Marcus 7:1-16. 3 Span u in om door de samenbindende kracht van de 

vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft 

Efeziërs 4:15-16. 15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te hou-

den en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die 

het hoofd is: Christus. 16 Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam sa-

menhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle 

gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei 

van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. 

Efeziërs 4:3. 3 Span u in om door de samenbindende kracht van de 

vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft 

Filippenzen 2:2-4. 2 maak mij dan volmaakt gelukkig door eens-

gezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 3 Handel 

niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid 

de ander belangrijker dan uzelf. 4 Heb niet alleen uw eigen belangen 

voor ogen, maar ook die van de ander. 

Johannes 10:28. 28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren 
gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. 

2 Korintiërs 1:21-22. 21 Het is God die u en ons Christus als funda-

ment geeft, die ons allen heeft gezalfd, 22 heeft gewaarmerkt als zijn 

eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft. 

1 Korintiërs 12:4-7. 4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één 

Geest; 5 er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; 

6 er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één 

God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. 7 In iedereen is de 
Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. 

1 Petrus 2:25 HSV. 25 Want u was als dwalende schapen; maar u 

bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen. 

1 Petrus 5:4 HSV. 4 En als de Opperherder verschijnt, dan zult u de 

onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. 

1 Petrus 5:1-3. 1 Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw 
mede-oudste en als ooggetuige van Christus’ lijden, en omdat ik 

evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopen-

baard, vraag ik u: 2 Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoorde-

lijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, 

zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met 

belangeloze toewijding. 3 Stel u niet heerszuchtig op tegenover de 
kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. 

Ezechiël 34:1-24. zie Bijbel 
Matteüs 16:18. 18 En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra 
zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar 

niet overweldigen. 

1 Petrus 2:9-10. 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een konink-

rijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven 

heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duis-

ternis 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. 

2 Tessalonicenzen 1:1. 1 Van Paulus, Silvanus en Timoteüs. Aan de 

gemeente in Tessalonica, die toebehoort aan God, onze Vader, en de 

Heer Jezus Christus. 

2 Tessalonicenzen 2:13-14. 13 Maar voor u, broeders en zusters, ge-

liefden van de Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft u als 

eersten uitgekozen om te worden gered door de Geest die heilig 

maakt en door het geloof in de waarheid. 14 Hij heeft u daartoe ge-

roepen door het evangelie dat wij u verkondigd hebben en waardoor 

u zult delen in de luister van onze Heer Jezus Christus. 

Openbaring 5:9-10. 9 En ze zetten een nieuw lied in:  
‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. 

Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen ge-

kocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. 10 U hebt 

voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters 

gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.’ 

Openbaring 21:1-2,9-10. 1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieu-

we aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijge-

gaan. En de zee was er niet meer.  
2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerda-

len van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar 

man sierlijk gemaakt is.  

9 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van 
de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en 

zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. 

10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en 

liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit 

de hemel, bij God vandaan. 

Openbaring 19:7 HSV. 7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en 
Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is geko-

men en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. 

Efeziërs 5:25-27. 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. 

Efeziërs 1:23. 23 die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in 

allen vervult. 

2 Korintiërs 11:2-3. 2 Ik waak over u zoals God over u waakt. Ik heb 

u aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik wil u als een kuise 

bruid aan hem geven. 3 Alleen vrees ik dat, zoals Eva door de slang 
op sluwe wijze bedrogen werd, uw gedachten worden weggelokt van 

de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. 

Matteüs 13:24-30,36-43. 24 Hij hield hun een andere gelijkenis voor: 

‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed 

zaad op zijn akker uitzaaide. 25 Terwijl de mensen sliepen, kwam 

zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. 26 Toen 
het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het 

onkruid tevoorschijn. 27 De knechten kwamen de heer des huizes 

vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? 

Waar komt dat onkruid dan vandaan?” 28 Hij antwoordde: “Dat is 

het werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u 

dat wij er het onkruid tussenuit wieden?” 29 Hij antwoordde: “Nee, 

want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. 

30 Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer 

het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, 

bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan 

bijeen in mijn schuur.’”’  

36 Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leer-

lingen kwamen bij hem en vroegen: ‘Wilt u ons de gelijkenis van het 

onkruid op de akker uitleggen?’ 37 Hij antwoordde hun: ‘Hij die het 

goede zaad zaait is de Mensenzoon, 38 de akker is de wereld, het 
goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk; het onkruid dat 

zijn de kinderen van het kwaad, 39 de vijand die het zaait is de dui-
vel, de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers 

zijn de engelen. 40 Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in 
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het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: 

41 de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen uit 

zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wet-

ten hebben verkracht bijeenbrengen 42 en hen in de vuuroven wer-
pen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden. 

Matteüs 16:18-19. 18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik 
mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar 

niet kunnen overweldigen. 19 Ik zal je de sleutels van het koninkrijk 
van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook 

in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in 

de hemel ontbonden zijn.’ 

Handelingen 9:31. 31 In heel Judea en Galilea en Samaria leefde de 

gemeente in vrede en kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag 

voor de Heer, en dankzij de bijstand van de heilige Geest nam hun 

aantal steeds meer toe. 

Galaten 4:26. 26 Maar het hemelse Jeruzalem is vrij, en dat is onze 

moeder, 

Hebreeën 12:23a. 23a tot een feestelijke vergadering en de gemeente 

van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn 

1 Korintiërs 4:17. 17 Daarom ook stuur ik Timoteüs naar u toe, die 

mijn geliefd kind is, trouw aan de Heer. Hij zal u in herinnering 

brengen hoe ik in verbondenheid met Christus Jezus leef. Dat is wat 

ik overal aan iedere gemeente leer. 

1 Korintiërs 7:17. 17 In het algemeen: laat ieder in de positie blijven 

die de Heer hem heeft gegeven, blijven wat hij was toen God hem 

riep. Dat schrijf ik voor aan alle gemeenten. 

1 Korintiërs 11:16. 16 Iemand die meent zo eigenzinnig te moeten 

zijn af te wijken van wat ik zeg, dient te bedenken dat wij noch de 

gemeenten van God een ander gebruik kennen. 

1 Korintiërs 14:33. 33 want God is niet een God van wanorde maar 

van vrede. Zo is het in alle gemeenten van de heiligen. 

Efeziërs 3:15. 15 die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsfe-

ren en op aarde. 

1 Tessalonicenzen 4:13-17 HSV. 13 Maar ik wil niet, broeders, dat u 

onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet 

bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. 14 Want 

als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op 

dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met 

Hem. 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat 

wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ont-

slapenen beslist niet zullen voorgaan. 16 Want de Heere Zelf zal met 

een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van 

God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen 
eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven 

zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een 

ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de 

Heere zijn.  

Hebreeën 11:10,16. 10 omdat hij uitzag naar een stad met fundamen-

ten, door God zelf ontworpen en gebouwd. 

16 Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het he-

melse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te 

worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt. 

Hebreeën 12:22-24. 22 Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad 

van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden enge-

len die in vreugde bijeen zijn,  

23 voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel inge-

schreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van 

de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn, 24 voor de 
bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde 

bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. 

Hebreeën 13:14. 14 Onze stad is immers niet blijvend, wij kijken juist 

verlangend uit naar de stad die komt. 

Openbaring 21:3-5. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die 

uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. 

Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 

4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, 

geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is 

voorbij.’ 5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik 

hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is be-

trouwbaar en waar.’ 

 

C. De relatie tussen Jezus Christus en de christelijke Ge-
meente (Kerk).  

Matteüs 16:18. 18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn 

kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet 

kunnen overweldigen. 

Handelingen 20:28. 28 Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waar-
over de heilige Geest u als herder heeft aangesteld; u bent de opzie-

ners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van 

zijn eigen Zoon. 

1 Korintiërs 6:20. 20 U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer 

met uw lichaam. 

1 Petrus 1:18-20. 18 U weet immers dat u niet met zoiets verganke-

lijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van 

uw voorouders had geërfd,19 maar met kostbaar bloed, van een lam 

zonder smet of gebrek, van Christus. 20 Al voor de grondvesting van 
de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van 

de tijd, verschenen omwille van u. 

Matteüs 16:18. 18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn 

kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet 

kunnen overweldigen. 

Efeziërs 2:20. 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en 

profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 

Handelingen 2, 8, en 10. zie Bijbel 
Kolossenzen 1:18a. 18a Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.  

Matteüs 17:5. 5 Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een 

stralende wolk gleed o ver hen heen, en uit de wolk klonk een stem: 

‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar 

hem!’ 

1 Petrus 5:4. 4 Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt de 

krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt. 

1 Petrus 2:25. 25 Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd 
naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt. 

1 Timoteüs 4:14. 14 Veronachtzaam de genade die je geschonken is 

niet; je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van oud-

sten over jou, onder handoplegging, heeft uitgesproken. 

Efeziërs 1:23. 23 die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in 

allen vervult. 

Efeziërs 3:21. 21 aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus 

Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. 

Johannes 16:14. 14 Door jullie bekend te maken wat hij van mij 

heeft, zal hij mij eren. 

Jesaja 42:8. 8 Ik ben de HEER, dat is mijn naam. Ik deel mijn ma-

jesteit niet met een ander, noch de lof die mij toekomt met een 

beeld. 

Romeinen 11:36. 36 Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem ge-

schapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in 

eeuwigheid. Amen. 
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D. Functioneren van de christelijke Gemeente (Kerk).  

1 Korintiërs 12:12. 12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen 

bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één li-

chaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 

1 Korintiërs 12:4. 4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 

1 Korintiërs 3:5. 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. 

1 Korintiërs 12:5-7,28. 5 er zijn verschillende dienende taken, maar 

er is één Heer; 6 er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, 
maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. 

7 In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de ge-

meente. 

28 God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: 

ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan le-

raren. 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. 

Marcus 13:34. 34 Het is als met een man die op reis ging: hij verliet 

zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen 

taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te 

houden. 

1 Korintiërs 12:18. 18 God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun 

eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. 

1 Korintiërs 12:14-20. 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 li-
chaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het he-

le lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? 

18 God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gege-

ven, precies zoals hij dat wilde. 19 Als ze met elkaar slechts één li-

chaamsdeel 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 li-

chaam vormen. 

1 Korintiërs 12:21-27. 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 zorgvul-

diger en met meer respect 24 dan die waarvoor we ons niet schamen. 

Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld 

dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld wor-

den, 25 zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle de-

len elkaar met dezelfde zorg omringen. 26 Wanneer één lichaamsdeel 

pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met res-

pect 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. 

2 Korintiërs 8–9. zie Bijbel 
Matteüs 15:1-9. 1 Toen kwamen er vanuit Jeruzalem farizeeën en 

schriftgeleerden naar Jezus. Ze vroegen hem: 2 ‘Waarom overtreden 

uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Ze wassen hun han-

den niet voor ze hun brood eten.’ 3 Hij gaf hun ten antwoord: ‘En 

waarom overtreedt u het gebod van God, alleen om uw eigen traditie 

in stand te houden? 4 Want God heeft gezegd: “Toon eerbied voor 

uw vader en moeder,” en ook: “Wie zijn vader of moeder vervloekt, 

moet ter dood gebracht worden.” 5 Maar u leert: “Wie tegen zijn va-

der of moeder zegt: ‘Alles wat van mij is en voor u van nut had kun-

nen zijn, bestem ik tot offergave,’ 6 die hoeft zijn ouders geen eer-
bied te tonen.” Zo ontkracht u het woord van God uit eerbied voor 

uw eigen traditie. 7 Huichelaars, wat is Jesaja’s profetie toch toepas-

selijk op u:  

8 “Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij;  

9 tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voor-

schriften van mensen.”’ 

Matteüs 23:25-29. 25 Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, hui-

chelaars, de buitenkant van bekers en schalen spoelen jullie af, maar 

de binnenkant blijft vol roofzucht en onmatigheid. 26 Blinde fari-
zeeër, spoel eerst de binnenkant van de beker om, dan wordt de bui-

tenkant vanzelf ook schoon.  

27 Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie lijken 

op witgepleisterde graven, die er vanbuiten wel fraai uitzien, maar vol 

liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. 28 Zo lijken ook 
jullie voor de mensen uiterlijk op rechtvaardigen, terwijl jullie inner-

lijk vol huichelarij en wetsverachting zijn.  

29 Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie bou-

wen grafmonumenten voor de profeten en versieren de graven van de 

rechtvaardigen,  

Marcus 7:1-13. 1 Ook de farizeeën en enkele van de schriftgeleerden 

die uit Jeruzalem waren gekomen, hielden zich in zijn nabijheid op. 

2 En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met onreine 

handen, dat wil zeggen, met ongewassen handen 3 (de farizeeën en 
alle andere Joden eten namelijk pas als ze hun handen gewassen heb-

ben, omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders houden, 4 en 
als ze van de markt komen, eten ze pas als ze zich helemaal gewassen 

hebben, en er zijn nog allerlei andere tradities waaraan ze zich hou-

den, zoals het schoonspoelen van bekers en kruiken en ketels ), 

5 toen vroegen de farizeeën en de schriftgeleerden hem: ‘Waarom 

houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders 

en eten ze hun brood met onreine handen?’ 6 Maar hij antwoordde: 

‘Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! 

Er staat immers geschreven: “Dit volk eert mij met de lippen, maar 

hun hart is ver van mij; 7 tevergeefs vereren ze mij, want ze onder-

wijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen.”  

8 De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen 

houdt u vast.’ 9 En hij vervolgde: ‘Mooi is dat, hoe u Gods geboden 

ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden! 10 Heeft 

Mozes niet gezegd: “Toon eerbied voor uw vader en uw moeder”, en 

ook: “Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht 

worden”? 11 Maar u leert dat iemand tegen zijn vader of moeder 

mag zeggen: “Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn 

is, 12 ‘waarmee u hem niet toestaat nog iets voor zijn vader of moe-

der te doen, 13 en zo ontkracht u het woord van God door de tradi-

ties die u doorgeeft; en u doet nog veel meer van dit soort dingen.’ 

Handelingen 2:42,46. 42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de 
apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood 

en wijdden zich aan het gebed. 

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. 

1 Korintiërs 11:17-22. 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 ge-

meente partijen vormt. Tot op zekere hoogte geloof ik dat ook. 

19 Het is onvermijdelijk dat er partijvorming onder u is, zodat dui-

delijk wordt wie van u betrouwbaar is. 20 Alleen, u komt niet samen 

om de maaltijd van de Heer te vieren. 21 Van wat u hebt meege-

bracht eet u alleen zelf, zodat de een honger heeft en de ander dron-

ken is. 22 Hebt u soms geen eigen huis waar u kunt eten en drinken? 

Of veracht u de gemeente van God en wilt u de armen onder u ver-

nederen? Wat moet ik hierover zeggen? Moet ik u soms prijzen? Dat 

doe ik in geen geval. 
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Handelingen 2:44-45. 44 Allen die het geloof hadden aanvaard, ble-
ven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten al 
hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets 

nodig hadden. 

Handelingen 4:34-35. 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. 

Handelingen 8:36-39a. 36 Onderweg kwamen ze bij een plaats waar 

water was, en de eunuch zei: ‘Kijk, water! Waarom zou ik niet ge-

doopt kunnen worden?’ 37 38 Hij liet de wagen stilhouden en bei-

den liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filip-

pus hem doopte. 39 Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest 

van de Heer Filippus en nam hem mee, 

Handelingen 9:17-18. 17 Ananias vertrok en ging naar het huis, waar 
hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: ‘Saul, broeder, ik ben 

gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de 

weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld 

wordt van de heilige Geest.’ 18 Meteen was het alsof er schellen van 

Saulus’ ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen, 

Handelingen 22:16. 16 Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen 

en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept.” 

1 Timoteüs 2:8. 8 Ik wil dat bij iedere samenkomst de mannen met 

geheven handen bidden, vol toewijding, zonder wrok of onenigheid. 

Psalm 134:2. 2 Hef uw handen op naar het heiligdom en zegen de 

HEER. 

 


