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Als iemand een christen is geworden, behoort hij tot een 
nieuwe gemeenschap, tot Gods familie. Hij zal sommige 
van zijn oude vrienden verliezen, maar anderzijds zal hij 
nieuwe vrienden winnen. Voor de nieuwe gemeenschap van 
de christenen gebruikt de Bijbel het woord “Gemeente”. Het 
gaat niet om de politieke lokale gemeente. De Gemeente in 
bijbelse zin is een speciaal volk, het zijn díe mensen, die Je-
zus Christus verlost heeft en die nu van Hem zijn.

I. Wat betekent “Gemeente”?

Het Griekse woord voor “gemeente” is “ekklesia” en betekent: o.a. “ge-

roepenen” of “uitgeroepenen”.

1  Door wie worden de mensen geroepen?

Mattheüs 11:25 und 28        

2  Waarom worden ze geroepen?

Mattheüs 4:19         

3  Wie behoort tot de gemeente?

Handelingen 2:47        

In het Nieuwe Testament vinden we verschillende beeldspraken die ons 

het belang laten zien van de gemeente. 

4  Welke beeldspraken worden in de volgende teksten gebruikt?

1. Petrus 5:2          

Romeinen 12:5         

1. Timotheüs 3:15         

1. Korinthiërs 3:9          



De term “gemeente” verwijst naar sommige passages in het Nieuwe Tes-
tament waarmee wordt bedoeld de totaliteit van alle christenen aller tijden 
(wereldwijde gemeenschap). Op andere plaatsen betekent “gemeente” een 
groep gelovigen, die op een bepaalde plaats samenkomen (lokale gemeente).

5  Zet de volgende bijbelpassages op de juiste plek:  
1. Korinthiërs 1:2; Efeziërs 5:25 

Wereldwijde gemeente:        

Lokale gemeente:         

II. Taken van de gemeente

God verheerlijken

6  Waar moet elke gelovige en elke gemeente aan bijdragen?

Efeziërs 1:6         

7  Hoe kunnen we God in de gemeente verheerlijken?

Kolossenzen 3:16         

           

Het Evangelie brengen in de wereld

8  Welke opdracht gaf Jezus aan zijn discipelen in Mattheüs 28:18-20?

           

9  Waarom is het nodig om het evangelie door te geven?

Handelingen 4:12          

De gemeente opbouwen
De bouwer van de gemeente is Jezus Christus Zelf (Matteüs 16:18). Maar 
daarnaast zou elk gemeentelid zich moeten inzetten om de gemeente 
van Jezus te versterken en te bouwen (1 Petrus 2:5).



10  Noem enkele gaven (of vaardigheden) die God ons heeft gegeven 
tot opbouw van de gemeente!

Romeinen 12:6-8                 

                  

11  De lokale gemeente zou voor elke christen een geestelijk thuis moeten 
zijn. Wat kunnen we daaraan bijdragen om dit mogelijk te maken?

Romeinen 15:7                 

III. Noodzaak van de gemeente

Op sommige plaatsen in het Nieuwe Testament wordt de gemeente 
met een lichaam vergeleken.

12  In dit lichaam is Jezus Christus

het (Efeziërs 1:22-23)      en de gelovigen 

zijn (1. Korinthiërs 12:27)     van dit lichaam.

13  Wat gebeurt er als een lid van het lichaam van Christus lijdt?

1. Korinthiërs 12:26                

14  Waartoe zouden we elkaar moeten aansporen?

Hebreeën 10:24                 

IV. Kiezen van een gemeente

Het is onmogelijk om een perfecte gemeente te vinden. Omdat gem-
eentes bestaan uit mensen, zijn er dus ook fouten te vinden. De ide-
ale gemeente bestaat niet. Toch zijn er enkele criteria die we zouden 
moe ten overwegen bij het kiezen van een gemeente:

15  In de kerk moet (2. Timotheüs 4:2)           gepredikt worden. 



In de gemeente moet ook over de basiselementen van het geloof ge-

sproken worden, zoals bekering, wedergeboorte en redding.

16  Wat was het centrale thema van Paulus verkondiging?

1. Korinthiërs 2:1-2                 

17  Dit (Handelingen  12:5)                           moet in de gemeente een 

hoge prioriteit hebben.

18  Hoe zou de onderlinge relatie tussen christenen eruit moeten zien?

 Kolossenzen 3:16                 

19  Gemeenten zouden ook missionair actief moeten zijn. Welke in-

vloed hadden de gelovigen in Thessalonica  op de mensen om hun 

heen (1. Tessalonicenzen 1:8)?

                   

                   

V. Samenwerking in de gemeente

20  We zouden bereid  moeten zijn met onze (1. Petrus 4:10) 

                     elkaar te                                 .

21  Hoe kunnen we elkaar dienen ?

Romeinen 12:10                   

Romeinen 12:13                   

Galaten 6:2                   

Hebreeën 3:13                 

22  Het is een zorg voor christenen, ook voor elkaar  

(Efeziërs 6:18)         .
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23  Aan  welke voorwaarde moet een gemeentewerker voldoen?

1. Korinthiërs 4:2          

24  In Hebreeën 10:25 worden we opgeroepen om de samenkomsten van 
de gemeente niet te missen. Waarom is dit zo belangrijk?

Hebreeën 10:24-25         

             

25  Heb je een gemeente in jouw directe omgeving gevonden, die voor 

jou ook een geestelijk  thuis is geworden ?       ja  nee

God wil ons helpen de gaven te ontdekken die hij ons  gegeven heeft, en 
om die  in te zetten in de gemeente. Dan kunnen we er aan bijdragen dat 
ook andere mensen Jezus leren kennen en de gemeente groeit.

Stuur naar:

                                                                                               

Voornaam:         Achternaam:       

Straat:            

postcode, stad:           

Land:         leeftijd:     

Je krijgt deze cursus gecorrigeerd – samen met deel 4 – terug.


