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Terugblik: 
- Gods plan van eeuwigheid
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- De Grondlegger van de gemeente
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- Eerst voor de Jood en ook voor de Griek
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De gemeente:
Ecclesia: 
- een vergadering van burgers,                                                              
uit hun huizen geroepen
- een bijeenkomst van de Israëlieten
- een vergadering van gelovigen, bijeengekomen voor een 
eredienst 

Wanneer is de gemeente ontstaan?
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Mat. 16:18  (…) Ik zal Mijn gemeente bouwen, en de 
poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.

Mat. 18:17  Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan 
tegen de gemeente. (…)

Hand. 2:47  en zij loofden God en vonden genade bij 
heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die 
zalig werden, aan de gemeente toe.
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Doel van de gemeente:

Ef. 3:10  opdat nu door de gemeente aan de overheden 
en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige 
wijsheid van God bekendgemaakt zou worden,

Ef. 3:21  Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door 
Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. 
Amen.
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thans, in deze tijd                           
door middel van

geestelijke heersers

onzichtbare wereld
veelkleurige
Christus

zodat het herkend wordt

Plan der eeuwen

Ef. 3:10  opdat nu                   
door de gemeente                      
aan de overheden                       
en de machten                                    
in de hemelse gewesten      
de veelvuldige                    
wijsheid van God 
bekendgemaakt zou worden, 
11  volgens het eeuwige 
voornemen dat Hij gemaakt 
heeft in Christus Jezus, onze 
Heere.
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een hoogst heerlijke toestand, 
een verheven staat

generaties, geborenen

van eeuw tot eeuw

Ef. 3:21  Hem zij 
de heerlijkheid in 
de gemeente, 
door Christus 
Jezus, in alle 
geslachten, tot in 
alle eeuwigheid. 
Amen.



We zouden kunnen zeggen dat de gemeente 
zichtbaar moet worden.

Hiermee wordt de gemeente een openbaring 
van God.

Een zichtbaar worden van Christus. 
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ORGANISME ORGANISATIE

Fundament is belangrijk (Stambeeld) 
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1. Vieren
Op herkenbare en enthousiaste wijze God 
groot maken

2. Leren
Het volgen van Jezus Christus

3. Dienen
Een liefdevolle gemeenschap te 
zijn

4. Groeien
Een bewogen hart voor een verloren 
wereld

Kom binnen 

De gemeente in beeld

Stabiliteit
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StabiliteitORGANISME + ORGANISATIE

Blijdschap / vreugde. 
Vrijmoedigheid. 
Vriendelijkheid. 
Samenkomen.           
Familie zijn.               
Feest.                               
Gebed.                   
Aanbidding.

Diensten.
Kringen.
Bijbelstudie.
Kinderwerk.
Muziekwerk.
Bidstond.
Taakgroepen.

1. Vieren
Op herkenbare en enthousiaste wijze God groot maken

ORGANISME ORGANISATIE
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2. Leren
Het volgen van Jezus Christus

Oudsten / voorganger. 
Leraars.
Kringleiders.
Pastorale werkers.
Kinderwerkers.
Kringen.
Bijbelstudies. 

Verlangen en luisteren 
naar Gods Woord. 
Doen wat de Here Jezus 
van ons vraagt.                                        
Corrigeerbaar zijn.                             
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3. Dienen
Een liefdevolle gemeenschap te zijn

Zorgen en toezien 
op elkaar.              
Vergeven.                                                                     
Bakje koffie geven.                
Zorgen voor       

schone WC.                                                 
Inzet natuurlijke       
gaven en talenten.                                           
Financieel bijdragen. 

Oudsten en diakenen
Vergaderingen. 
Cateringteam.
Schoonmaakteam.
Gebouwenbeheer.
Pastoraalteam.
Penningmeester
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4. Groeien
Een bewogen hart voor de gemeente en een verloren wereld

Gebouwen.                           
Open huizen.                         
Inzetten van materiaal. 
Investeren  

Er zijn.                             
Open staan voor 
nieuwe mensen. 
Opstaan voor nieuwe 
mensen.                            
Niet jouw eilandje 
verdedigen.                 
Ruimte bieden. 
Bewogen zijn.                  
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Hand.2:42  En zij bleven volharden Beeld: 4 pijlers:

bij het onderwijs der apostelen Kudde Leren   

en de gemeenschap, Huis Dienen 

het breken van het brood Lichaam Groeien

en de gebeden. Bruid Vieren 

Leger



Parel in Gods hand
Mat. 13: 44 Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan 
een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en 
verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en 
verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker.
45  Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een 
koopman die mooie parels zoekt. 46  Toen hij één parel 
van grote waarde gevonden had, ging hij heen en 
verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem.
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Vieren

LerenDienen

Groeien

de Kerk,
de parel in beeld

Bruid

toewijden, (aan)bidden

verlangen, verwachten 

+ Bruidegom 

voeding, pastoraat
zorg, volgen

Herder  + Kudde   Heer

zoonschap
slaaf+ tucht 
orde + regels
ambten
vrucht vd
GeestHuis +  

Lichaam+  Hoofd

gaven, talenten,
gaven vd Geest

Hand. 2:42  En zij bleven 
volharden bij het                        
der apostelen en de                   

het                                     
en de  

onderwijs

gemeenschap
breken van het brood

gebeden

Hand. 2:42

Welke zaken horen bij de 
betreffende beelden

Leger +   

wetten
discipelschap
gehoorzamen
loon

Koning 

Probleem?

1 Pet. 2:9  Maar u bent een    
een             

, een         
, een volk dat God 

Zich tot                            maakte; 
opdat u                              

van 
Hem Die u uit de duisternis 
geroepen heeft tot  

Zijn wonderbaar licht,

uitverkoren geslacht,  
koninklijk priesterschap 
heilig volk 

Zijn eigendom  

de Kerk,
de parel in beeld

de deugden 
zou verkondigen  



Hoe mogen 
de oudsten 
hierin staan?
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Leiderschap = verheugend toezien

Joh. 3:29  Die de bruid heeft, is de 
bruidegom; maar de vriend van de 
bruidegom, die erbij staat en naar 
hem luistert, verblijdt zich met 
blijdschap over de stem van de 
bruidegom.
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Leiderschap = Dienend leiden

1 Petr. 5:3  niet als heerschappij 
voerend over hetgeen u ten deel 
gevallen is, maar als voorbeelden 
der kudde.

= Leidend dienen= Leidend dienen
= Lijdend dienen
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Leiderschap = autoriteit

Titus 1:7  Want een opziener moet 
onberispelijk zijn als een beheerder
van het huis Gods,
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Leiderschap = ontwikkelen

1 Tim. 4:14  Veronachtzaam de gave 
in u niet, die u krachtens een 
profetenwoord geschonken is onder 
handoplegging van de gezamenlijke 
oudsten.
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Leiderschap = meelijdend, 
medestrijdend

2 Tim. 2:1 Gij dan, mijn kind, wees 
krachtig in de genade van Christus 
Jezus, (…)  3  Lijd met de anderen 
als een goed soldaat van Christus 
Jezus.
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