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Inleiding

Wanneer men denkt aan de kerk, heeft men meestal een vaag beeld voor ogen van een 
enorm gecompliceerd godsdienstig systeem. Dat systeem begon zich ongeveer een eeuw 
na de dood van de apostelen te ontwikkelen, om onder de regering van Constantijn de 
Grote de staatsgodsdienst van het Romeinse rijk te worden. Tegenwoordig bestaat het 
uit een groot aantal organisaties, die zich alle christelijke kerk noemen: Rooms Katholiek, 
Grieks Orthodox, verschillende staatskerken, en diverse protestantse groeperingen. 

Maar wat wordt er bedoeld met de 'gemeente' in het Nieuwe Testament? • 
Hoe ziet God de gemeente? • 
Hoe functioneerde de gemeente oorspronkelijk? • 
Hoe zou het vandaag de dag moeten? • 

Deze cursus tracht de Bijbel aan het woord te laten over dit onderwerp. Voor sommigen 
zullen de gedachten die hier onder woorden gebracht worden nieuw zijn, misschien zelfs 
revolutionair. Anderen zullen misschien dingen leren, waarmee ze heel vertrouwd zijn. 
Maar ieder zal door het herhaalde 'zo spreekt de Heer' uitgedaagd worden, deze waarhe-
den (opnieuw) praktisch te beleven. 
We bidden, dat deze studie u een rijke zegen mag bieden. 
Onderwerpen van uw studie:
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11. Dienende taken  54
12. Onze verantwoordelijkheid  61
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Hoe u moet studeren
Begin altijd met God te vragen of Hij uw hart wil openen voor de waarheden, die Hij u uit 
zijn Woord wil onderwijzen. Lees de les minstens twee keer door: de eerste keer om een 
algemene indruk te krijgen van de inhoud. Dan leest u de les nog eens langzaam. U zoekt 
de aangegeven teksten op in uw Bijbel en bestudeert de verwijsteksten die in uw Bijbel 
staan aangegeven ter vergelijking. 
De teksten die in de cursus worden aangehaald, zijn genomen uit de NBG-vertaling uit 
1951, de zogenaamde Nieuwe Vertaling. Een enkele keer wordt geciteerd uit of verwezen 
naar de Statenvertaling, wat aangegeven wordt door 'SV'. Het is goed om bij uw studie 
meerdere, ook buitenlandse, Bijbelvertalingen ter vergelijking naast elkaar te gebruiken. 

Het toetsenboekje 
Nadat u een les bestudeerd hebt, kunt u de bij die les behorende toetsvragen maken. U 
bewijst uzelf een dienst door te proberen dit zoveel mogelijk te doen zonder van het cur-
susboek gebruik te maken. 
In het toetsenboekje treft u drie soorten vragen aan:

Meerkeuzevragen 1. 
Deze vragen toetsen uw feitelijke kennis van de behandelde stof. Leest u eerst alle 
keuze-antwoorden door en omcirkel daarna de letter voor het ene antwoord, dat u juist 
acht. 
Studievragen 2. 
Om de studievragen te kunnen beantwoorden, moet u, naast wat u in het cursusboek 
hebt geleerd, zelfstandig in de Bijbel een aantal dingen nazoeken. Schrijf uw antwoord 
liefst in blokletters. 
Als u in de beantwoording van deze vragen gebruik maakt van een andere Bijbelverta-
ling dan die van het NBG, wilt u dan vermelden welke Bijbelvertaling u gebruikt hebt? 
Bij voorbaat dank! 
'Wat-zegt-u?'-Vragen 3. 
U bent volkomen vrij in de beantwoording van deze vragen, die niet meetellen voor 
uw beoordeling. Wanneer u ze openhartig beantwoordt en vrijuit uw mening weergeeft, 
helpt u uw leraar u beter te leren kennen. Dan zal hij u beter kunnen helpen bij deze 
studie en/of bij een eventuele volgende cursus. Bovendien kan ons dat helpen de 
cursussen zo samen te stellen, dat iedere cursist een maximale zegen ontvangt. Het 
spreekt vanzelf, dat alles wat u schrijft, vertrouwelijk zal worden behandeld. 
Als u de cursus bestudeerd en alle toetsvragen behandeld hebt, zendt u het ingevulde 
toetsenboekje naar het cursusadres (zie pag.1). Vergeet niet de voorzijde van het toet-
senboekje volledig in te vullen en een postzegel voor antwoord in te sluiten. 



DE GEMEENTE, HET LiCHaaM VaN CHRisTUs 1. 

Christus heeft de gemeente liefgehad, en heeft Zich voor haar overgegeven (Ef. 5:25). 
Ook wij zouden de gemeente lief moeten hebben en in zekere zin onszelf helemaal 

voor haar moeten geven. We zouden ons voor haar in een dienst van liefde en blijmoe-
digheid met volkomen toewijding moeten inzetten, opdat de gemeente op aarde reeds tot 
bloei en overwinning mag komen. 
Het doel van deze cursus is om de nieuwtestamentische beginselen na te gaan, die het 
wezen en het functioneren van de "gemeente, die Zijn lichaam is" bepalen. Dat gebeurt 
op de volgende wijze: eerst wordt een algemeen overzicht gegeven van de grote, onver-
anderlijke waarheden omtrent de universele gemeente. Vervolgens wordt nagegaan welke 
verantwoordelijkheden daaruit voortvloeien voor iedere plaatselijke gemeente, opdat in 
haar leven en handelen deze waarheden gestalte krijgen. 
Als we nu de universele gemeente gaan behandelen, trachten we eerst te omschrijven 
wat de gemeente is. 

Definitie van De gemeente 
in het Nieuwe Testament is het woord 'gemeente' een vertaling van het griekse woord 
'ekklesia'. Dat betekent: 'een gezelschap dat ergens uit weggeroepen is', 'bijeenkomst', of 
'vergadering'. 
stefanus gebruikte het woord om israël als 'de vergadering in de woestijn' (Hand. 7:38) 
aan te duiden. In het boek Handelingen wordt het ook gebruikt om een heidense menigte 
in Efeze aan te duiden (Hand.19:32,39,41). Maar meestal wordt het in het Nieuwe Tes-
tament gebruikt om hen die geloven in de Heer Jezus Christus aan te duiden. Daarom 
spreekt Paulus van "De gemeente van God, die Hij zich door het bloed van zijn Eigene 
verworven heeft" (Hand. 20:28). in zijn eerste brief aan de christenen in Corinthe verdeelt 
de apostel de mensheid in Joden, heidenen en de gemeente van God (1 Cor. 10:32). Op 
een andere plaats kenmerkt hij de gemeente van God als de groep gelovigen, die hij voor 
zijn bekering vervolgde (1 Cor. 15:9). 
Er is wel eens gezegd, dat de gemeente geen organisatie is, maar een organisme. Daar-
mee wordt bedoeld, dat het geen levenloos instituut is, maar een levende eenheid. Het is 
de gemeenschap van allen, die aan het leven van de Heer Jezus Christus deel hebben 
en die door de Heilige Geest in een levende eenheid met elkaar verbonden zijn. Iemand 
heeft haar ooit aangeduid als 'een ware gemeenschap van mensen zonder organisato-
risch karakter'. 
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in het Nieuwe Testament worden verschillende namen aan de gemeente gegeven. Een 
van de beste methoden om tot een juist begrip van de gemeente te komen, is: elk van die 
namen eens wat nader te bekijken. 
De gemeente wordt vergeleken met: 

Een kudde (Joh. 10:16) 1. 
Het Joodse volk was een kudde in de schaapskooi, wachtend op de herder. De ge-
meente is een kudde, die door de Herder uitgeleid is naar grazige welden. in Joh. 10:16 
zei de Heer Jezus: "andere schapen heb Ik, die niet van deze stal (Israël) zijn: ook die 
moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen, en het zal worden een kudde, een 
herder". Een kudde roept het beeld op van een groep christenen, die samen onder de 
liefdevolle, tedere zorg van de goede Herder leven. Zij horen naar Zijn stem en volgen 
Hem. 

Gods akker (1 Cor. 3:9) 2. 
De gemeente is een stuk land van God, waarvan Hij wil, dat de opbrengst tot Zijn heer-
lijkheid zal zijn. Hierin wordt ons het principe van het vruchtdragen getoond. 

Gods bouwwerk (1 Cor. 3:9) 3. 
Deze uitdrukking laat ons God als de Bouwmeester zien, die levende stenen aan de 
gemeente toevoegt. Wat is het belangrijk, dat ons leven aan het bouwproject, waarin 
Hij zo sterk geïnteresseerd is, is toegewijd. 

De tempel van God (1 Cor. 3:16)4.  
Het woord tempel doet ons onmiddellijk aan aanbidding denken. Het herinnert ons er 
aan, dat de enige aanbidding die God vandaag de dag krijgt, komt van leden van Zijn 
gemeente. aanbidders moeten aanbidden in geest en in waarheid (Joh. 4:23,24). Zulke 
aanbidding kan alleen door verlosten gebracht worden. 

Het lichaam van Christus (Ef. 1:22,23) 5. 
Ons leven is een ‘instrument’ dat onze persoonlijkheid zichtbaar maakt. Zo is het li-
chaam van Christus het instrument, dat de Heer wil gebruiken om Zichzelf aan de we-
reld van vandaag de dag bekend te maken. Een gelovige die deze geweldige waarheid 
begrijpt, zal nooit meer over de gemeente denken als over iets dat niet zo belangrijk 
is. Hij zal zich zonder reserve voor de grote belangen van het lichaam van Christus 
inzetten. 

Een nieuwe mens (Ef. 2:15)6. 
Het grootste verschil dat er ooit tussen mensen geweest is, namelijk dat tussen Joden 
en heidenen (vgl. Ef. 2:11-13), is in de gemeente afgeschaft. God verbindt gelovigen 
uit de Joden en gelovigen uit de heidenen samen tot een nieuwe mens! 

Een woonplaats van God (Ef. 2:22) 7. 
Deze uitdrukking geeft de waarheid weer, dat God nu in de gemeente en niet meer in 
een met mensenhanden vervaardigde tempel of tabernakel woont, zoals in de oudtes-
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tamentische tijd. 

Een geliefde vrouw (2 Cor. 11:2) 8. 
Bij dit beeld moeten we vooral aan genegenheid, aan liefde, denken. 
"Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus de gemeente heeft lief gehad en Zich 
voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad 
met het woord en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of 
rimpel, of iets dergelijks, zodat zij heilig is en onbesmet" (Ef. 5:25-27). als Christus de 
gemeente liefheeft, dan is het duidelijk, dat de gemeente vol zou moeten zijn van liefde 
voor Hem, zoals een vrouw vol liefde is voor haar man. 

Het huis van God (1 Tim. 3:15) 9. 
Een huis (of huisgezin) spreekt van orde en opvoeding. aan orde kunnen we bijvoor-
beeld denken bij 1 Tim. 3:15: "dan weet gij, hoe men zich behoort te gedragen in het 
huis Gods". aan opvoeding denkt men bij 1 Petr. 4:17: "het oordeel moet beginnen bij 
het huis Gods". 

De pilaar en het fundament van de waarheid (1 Tim. 3:15) 10.
Een pilaar werd vroeger niet alleen gebruikt om een gebouw te ondersteunen, maar 
ook om openbare mededelingen aan te plakken. Het was het middel om iets bekend 
te maken. Het woord 'fundament' betekent: bolwerk, ondersteuning of stut. Zo is de 
gemeente van God het middel, dat hij heeft bestemd om Zijn waarheid te verkondigen, 
te ondersteunen en te verdedigen. We kunnen dus rustig zeggen, dat als christenen 
naar Gods wil en bedoeling willen handelen, zij al hun inspanning zullen wijden aan de 
uitbreiding en het geestelijk welzijn van de gemeente. 

De gemeente als Doel van De evangeliepreDiking 
Velen gaan er tegenwoordig prat op, dat het hun opdracht is het evangelie te verkondigen. 
Hun visie over alles wat met de gemeente te maken heeft, houden ze daarvan geschei-
den. Zij zouden moeten bedenken, dat Paulus' dienst tweeledig was: 
"Onder de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus verkondigen"  en "Voor alle 
mensen in het licht te stellen, wat de bediening van het geheimenis inhoudt" (Ef. 3:8,9). 
Hij wilde hen niet alleen bewegen tot het geloof in de Heer Jezus, maar hij leerde hun 
tevens, dat God in en door middel van de gemeente in hun levens verder wil werken om 
hen tot geestelijke volwassenheid te doen komen (vgl. Ef. 4:11-16; Hebr. 10:25). 
Zo behoort ook nu bij de gelovigen het horen bij de gemeente tot uitdrukking te komen in 
het functioneren in een plaatselijke gemeente. 

De oorsprong van De gemeente 
Bekwame en godvrezende mensen hebben zeer uiteenlopende meningen gehad over het 
tijdstip waarop de gemeente begon. Velen geloven, dat de gemeente een vervolg op of 
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een uitbreiding van het volk israël uit het Oude Testament is. anderen blijven strak van 
mening, dat de gemeente in de tijd van het Oude Testament nog niet bestond, maar dat 
zij in de nieuwe bedeling begon. Het laatstgenoemde standpunt wordt door de volgende 
overwegingen gesteund: 

in Ef. 3:4 spreekt Paulus over de gemeente als een 1. "geheimenis, dat ten tijde van de 
vorige geslachten niet bekend geworden is aan de kinderen van de mensen, zoals 
het nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten". En 
verderop in vers 9 zegt hij, dat de gemeente een "geheimenis is, dat van eeuwen her 
verborgen is gebleven in God" (zie ook Col. 1:26; Rom. 16:25,26). Daarom was de ge-
meente een geheim, door God in de tijden van het Oude Testament bewaard en nooit 
geopenbaard, totdat de nieuwtestamentische apostelen en profeten verschenen. 

in Matt. 16:18 zei de Heer Jezus: 2. "op deze Petra (d.i. Rots) zal ik mijn gemeente bou-
wen". Met andere woorden: de gemeente was op het moment dat hij deze woorden 
sprak, nog iets toekomstigs. 
in Ef. 4:8-11 legt Paulus nadruk op het feit, dat het de opgestane, verhoogde Chris-3. 
tus was, die gaven aan de gemeente gaf. Dit wijst er sterk op, dat als de gemeente 
al bestond voor Zijn hemelvaart het haar toen aan gaven voor opbouw moet hebben 
ontbroken. 

Wij geloven, dat het niet alleen mogelijk is te laten zien, dat de gemeente pas in de nieuwe 
bedeling, na de dood, opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus begon, maar zelfs, 
dat zij op de pinksterdag in het leven werd geroepen. 
De gemeente als lichaam van Christus is volgens 1 Cor. 12:13 door de doop met de 
Heilige Geest gevormd. Kunnen wij dan bepalen, wanneer de doop met de Heilige Geest 
plaats vond?  in Hand. 1:5 beloofde de Heer vlak voor Zijn hemelvaart aan de apostelen: 
"gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na dezen ". Op de pink-
sterdag "werden zij allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere talen te 
spreken, zoals de Geest hun gaf uit te spreken" (Hand. 2:4, sV).
Tegen de tijd, dat we bij Hand. 5:11 aankomen, is de gemeente er zeer zeker al, want we 
lezen dat er "grote vrees over de gehele gemeente kwam ... ". 
Alles wijst er dus op, dat de geboorte van de gemeente op het pinksterfeest heeft plaats-
gevonden. 
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Toets 1   De Gemeente, het Lichaam van Christus 
 
        
       Vul in naar keuze: a, b, c, d.  Beantwoord de studievragen en 
       Wat zegt u?  Gebruik zo nodig meer ruimte voor uw antwoord.  
          
 
 
1.  Volgens welke tekst is de Gemeente het speciale voorwerp van de liefde van Christus?  
  a.  Handelingen 2:41  
  b.  Mattheüs 18:15-17  
  c.  Efeziërs 5:25 
  d.  Galaten 2:20                ....... 
 
2.  Het woord "ecclesia" is 
  a. in het Oude Testament het specifieke woord voor Joodse gemeente 
  b.  in het Nieuwe Testament alleen gebruikt voor de christelijke gemeente 
  c. in het Nieuwe Testament alleen het woord voor plaatselijke gemeente  
  d.  oorspronkelijk het woord voor elke vergadering of bijeengeroepen groep   ....... 
 
3. De Gemeente wordt het best omschreven als 
  a.  de aardse vorm van het koninkrijk der hemelen 
  b.  een levend organisme 
  c.  Gods wijngaard en werkplaats 
  d.  de ware en hemelse tabernakel            ....... 
 
4.  De Heer Jezus spreekt over de Gemeente 
  a.  vaak, en altijd vanuit een tekst uit het Oude Testament 
  b.  als over iets, dat pas na Zijn heengaan zal ontstaan 
  c.  als het grote onderwerp van het gehele Oude Testament 
  d.  in dezelfde woorden als over het aardse, oudtestamentische Israel   ....... 
 
5.  Schrijf achter elk van de onderstaande benaming van de Gemeente  
 de letter van daarop betrekking hebbende Bijbeltekst(en). 
  1. Lichaam van Christus               .......
  2. Huis van God                ....... 
  3. Geliefde vrouw                .......
  4. Kudde                  ....... 
  5. Gods bouwwerk               .......
  
 (a) Johannes 10:16  (b)  1 Corinthiërs 3:9 (c)  Efeziërs 2:15 (d) 2 Corinthiërs 11:2
 (e)  1 Timotheüs 3:15  (f)  1 Corinthiërs 3:16  (g)  Efeziërs 1:22,23 (h)  Efeziërs 5:25-27 
 
 



6.  In de trein ontstaat een gesprek met een medechristen. Hij vertelt dat hij freelance evangelist 
is en het winnen van zielen voor Christus het allerbelangrijkste is. Hij heeft  geen contact met 
enige gemeente. Hoe maakt u hem, naar wat u in de les geleerd hebt, duidelijk, dat ‘de Ge-
meente’ voor hem belangrijk moet zijn? Geef in uw antwoord minstens één duidelijke tekstver-
wijzing. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
7.  Geef 4 bewijzen uit de les dat de Gemeente op de Pinksterdag van Handelingen 2 gebo-
ren is. 
 

1 ……………………………………………………………………………………………….…… 
 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
2 ……………………………………………………………………………………………………. 
  
 ……………………………………………………………………………………………………. 
  
 ……………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 3 ……………………………………………………………………………………………………. 
  
  ……………………………………………………………………………………………………. 
 

 ……………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 4 ……………………………………………………………………………………………………. 
 
  …………………………………………………………………………………………………… 

 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
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