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Zuil en fundament

Zich (ergens) ophouden, 
wandelen, leven

1 Tim. 3:4 Hij moet goed leiding 
geven aan zijn eigen huis, (…) 

Gezag en orde

In de ‘gemeente van de levende God’ dient men zich te gedragen 
overeenkomstig de normen van God, die alles ziet en beoordeelt.

1 Tim. 3:15  Maar voor het geval dat ik 
langer wegblijf, weet u nu hoe men zich 
moet gedragen in het huis van God, 



1 Tim. 3:15 dat is de gemeente                       
van de levende God,                                               
zuil en fundament van de waarheid.

De gemeente, 
parel in Gods hand

Bijbelstudie, Groeiavonden EGRH

Zuil en fundament

In deze tekst ís de gemeente Pilaar en Grondslag

Doorgaans beschrijft de Schrift de gemeente als 
gebouwd op een fundament, bv. Jezus Christus 
(1Kor.3:11) of ‘apostelen en profeten’

Tegenover leugen, echt, de werkelijkheid, feitelijk, zeker

Here Jezus.
Profeten Apostelen

zuil

fundament

waarheid



Joh. 18: 37 (…) Hiertoe ben Ik geboren en 
hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, 
opdat Ik voor de waarheid zou getuigen; 
een ieder, die uit de waarheid is, hoort 
naar mijn stem.

38  Pilatus zei tot Hem: 
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Zuil en fundament

Wat is waarheid? 



Joh. 1: 14 Het Woord is vlees geworden en 
het heeft onder ons gewoond en wij 
hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een 
heerlijkheid als van de eniggeborene des 
Vaders,  
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Zuil en fundament

Joh. 1: 14 Het Woord is vlees geworden en 
het heeft onder ons gewoond en wij 
hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een 
heerlijkheid als van de eniggeborene des 
Vaders, vol van genade en waarheid.?



Zout: 
Zout was kostbaar 

Romeinse soldaten kregen ‘Salarium’ 
Zoutrantsoen  =  salaris  

In de Middeleeuwen werd het bezit van zout de 
basis voor belastingheffing 
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Het zout van de aarde



Mat. 5: 13 U bent het zout van de aarde;  
maar als het zout zijn smaak verloren heeft, 
waarmee zal het gezouten worden?              
Het deugt nergens meer voor dan om 
weggeworpen en door de mensen vertrapt 
te worden.
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Het zout van de aarde

Mat. 5: 13 (context bergrede) 

14  Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die 
op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

16  Laat zo uw licht schijnen voor de 
mensen, opdat zij uw goede werken zien en 
uw Vader, die in de hemelen is, 
verheerlijken.



Marc. 9:50 Het zout is goed, maar als het zout 
zoutloos wordt, waarmee zult u het smakelijk 
maken? Heb zout in uzelf en leef met elkaar in vrede.

47 En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, 
ruk het uit. Het is beter, dat gij met een oog het 
Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met 
twee ogen in de hel geworpen wordt,
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Het zout van de aarde

Luc. 14: 34 Het zout is goed, maar als het zout zijn 
smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk 
gemaakt worden? 35  Het is niet geschikt voor het 
land en ook niet voor de mesthoop: men gooit het 
weg. 

33  Zo kan dan ieder van u, die niet alles wat hij 
heeft achterlaat, geen discipel van Mij zijn.
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Het zout van de aarde

Zoutverbond 

Lev. 2:13 Elke offergave van uw graanoffers moet u met zout 
bereiden. Het zout van het verbond met uw God mag u aan uw 
graanoffer niet laten ontbreken. Bij al uw offergaven moet u 
zout aanbieden.

2 Kron. 13:5 Weet u niet dat de HEERE, de God van Israël, voor 
eeuwig het koningschap over Israël aan David gegeven heeft, 
aan hem en aan zijn zonen, door een met zout bekrachtigd 
verbond?
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Het zout van de aarde

Zoutverbond 

Nu. 18:19 Alle hefoffers van de geheiligde gaven die de 
Israëlieten de HEERE moeten brengen, geef Ik u, en uw zonen, 
en uw dochters met u, als een eeuwige verordening. Het is 
een eeuwig, met zout bekrachtigd verbond, voor het 
aangezicht van de HEERE, voor u en voor uw nageslacht met u.



Col.  4: 5  Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit 
de geschikte tijd uit. 6 Laat uw woord altijd aangenaam zijn, 

opdat u weet hoe u iedereen 
moet antwoorden.
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Het zout van de aarde

Col.  4: 5  Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit 
de geschikte tijd uit. 6 Laat uw woord altijd aangenaam zijn, 
met zout smakelijk gemaakt, ?



De gemeente, 
parel in Gods hand

Bijbelstudie, Groeiavonden EGRH

Het zout van de aarde

Welk offer brengen de christenen in het N.T.  

Rom. 12: 1  Ik roep u er dan toe op, broeders, door de 
ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als 
een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw 
redelijke godsdienst.

Dit offer mag/moet met zout bereid zijn
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Het zout van de aarde

De Christenen die zout in zich hebben,

die spreken onder elkander in psalmen, lofzangen en 
geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte,

Ef. 5:19 

in hen woont het woord van Christus rijkelijk, zodat gij in 
alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met 
psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, 
Gode dank brengt in uw harten.

Col. 3:16 



Eigenschappen van zout:

Bederfwerend
Reinigend
Genezend 
Ontdooiend. 
Smaakmakend
Dorst verwekkend
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Het zout van de aarde



Ekklesia:

Ek = uit, vanuit

Kaleo = roepen

Letterlijk:  “er uit geroepen”
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Grieks: Kuriakos
Kerk: van de Here
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De geroepenen

Kletos: - Uitgenodigd (voor een feestmaal).
- Zij die door Christus het eeuwig heil in het koninkrijk verkrijgen

Rom. 1:7   Rom. 1:7  Aan allen die in Rome zijn, geliefden 
van God en geroepen heiligen: genade zij u en 
vrede van God, onze Vader, en van de Heere 
Jezus Christus.
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De geroepenen
De geroepenen (de gemeente) 

PKN Evan-
gelisch

Pinkster Baptisten

De 
Gemeente



Waardoor zijn wij geroepen
Rom. 8:28  En wij weten dat voor hen die 
God liefhebben, alle dingen meewerken ten 
goede, voor hen namelijk die 
overeenkomstig Zijn voornemen geroepen 
zijn.
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De geroepenen

plan
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De geroepenen

plan

Waardoor zijn wij geroepen
2 Tim. 1:9  Hij heeft ons zalig gemaakt en 
geroepen met een heilige roeping, niet 
overeenkomstig onze werken, maar 
overeenkomstig Zijn eigen voornemen en 
genade, die ons gegeven is in Christus Jezus 
vóór de tijden der eeuwen,
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De geroepenen

Bij naam geroepen

Jes. 43: 1 Maar nu, zo zegt de HEERE, uw 
Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: 
Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik 
heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.



Col. 3: 15  En laat de vrede van God heersen 
in uw harten, waartoe u ook in één lichaam 
geroepen bent; en wees dankbaar.
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De geroepenen

Waartoe zijn wij geroepen?
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De geroepenen

Waartoe zijn wij geroepen?
1 Tess. 4: 7 Want God heeft ons niet 
geroepen tot onreinheid, maar tot leven in 
heiliging.



1 Tim. 6: 12  Strijd de goede strijd van het 
geloof. Grijp naar het eeuwige leven, 
waartoe u ook geroepen bent en de goede 
belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.
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De geroepenen

Waartoe zijn wij geroepen?



1 Petrus 3:9  Vergeld geen kwaad met 
kwaad of laster met laster, maar zegen 
daarentegen, omdat u weet dat u daartoe 
geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
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De geroepenen

Waartoe zijn wij geroepen?



Ef. 4: 1 Als gevangene in de Here, vermaan 
ik u dan te wandelen waardig der roeping, 
waarmede gij geroepen zijt,
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De geroepenen

Hoe moeten we wandelen met deze roeping?



1 Tess. 2: 14  Daartoe heeft Hij u geroepen 
door ons Evangelie om de heerlijkheid van 
onze Heere Jezus Christus te verkrijgen. 
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De geroepenen

Wat is het doel van onze roeping?



Hebr. 9: 15  En daarom is Hij de Middelaar van 
het nieuwe verbond, opdat, nu de dood heeft 
plaatsgevonden tot verzoening van de 
overtredingen die er onder het eerste verbond 
waren, de geroepenen de belofte van de 
eeuwige erfenis ontvangen. 
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De geroepenen

Wat is het doel van onze roeping?



Gal. 1: 6  Ik verwonder mij erover dat u zich zo 
snel afwendt van Hem Die u in de genade van 
Christus geroepen heeft, naar een                       
ander evangelie, terwijl er geen ander is; 
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De geroepenen

Wat is het gevaar voor onze roeping?



Jud.: 1  Judas, een dienstknecht van Jezus Christus 
en broer van Jakobus, aan de geroepenen, die door 
God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus 
Christus worden bewaard:

2  mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u 
vermeerderd worden.
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De geroepenen

Geroepenen zijn geheiligd en worden bewaard



1 Petr. 4:17  Want nu is het de tijd dat het    
begint bij het huis van God;            

en als het eerst bij ons begint, wat zal het 
einde zijn van hen die het Evangelie van God 
ongehoorzaam zijn?
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Zeven voorbeeld gemeentes

oordeel  



Op. 1: 13  En te midden van de zeven 
kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon 
des mensen leek,
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Zeven voorbeeld gemeentes



Op. 1: 16  En Hij had zeven sterren in Zijn 
rechterhand en uit Zijn mond kwam een 
tweesnijdend scherp zwaard;
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Zeven voorbeeld gemeentes



Op. 1: 11 (…) Ik ben de Alfa en de Omega, 
de Eerste en de Laatste, en: Wat u ziet, 
schrijf dat op een boekrol en stuur het aan 
de zeven gemeenten die in Asia zijn: naar 
Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar 
Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar 
Laodicea.
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Zeven voorbeeld gemeentes



Gemeente Dit zegt Hij Ik ken Ik heb tegen u Als u zich niet 
bekeert

Wie overwint

Efeze Die de zeven sterren in Zijn 
rechterhand houdt, Die te 
midden van de kandelaren 
wandelt

uw werken, inspanning 
en uw volharding en u 
hebt moeilijkheden 
verdragen 

Ik heb tegen u dat u 
uw eerste liefde hebt 
verlaten.

zal Ik uw kandelaar 
van zijn plaats 
wegnemen

hem zal Ik te eten 
geven van de Boom 
des levens, die 
midden in het paradijs 
van God staat.

Smyrna de Eerste en de Laatste, Die 
dood is geweest en weer 
levend is geworden

uw werken, verdrukking 
en armoede. De lastering 
van hen die zeggen dat 
zij Joden zijn

zal zeker geen schade 
toegebracht worden 
door de tweede dood.

Pergamus Die het tweesnijdende, 
scherpe zwaard heeft:

uw werken en weet waar 
u woont, U houdt vast 
aan Mijn Naam, en u 
hebt het geloof in Mij 
niet verloochend, 

dat u daar mensen 
hebt die zich houden 
aan de leer van 
Bileam, 

zal Ik tegen hen 
oorlog voeren met 
het zwaard van Mijn 
mond.

zal Ik van het 
verborgen manna te 
eten geven, en Ik zal 
hem een witte steen 
geven met op die 
steen een nieuwe 
naam 

Thyatira de Zoon van God, Die ogen 
heeft als een vuurvlam en 
voeten als blinkend koper

uw werken, de liefde, het 
dienstbetoon, het geloof, 
uw volharding

dat u de vrouw Izebel, 
die van zichzelf zegt 
dat zij een profetes is, 
ongemoeid haar gang 
laat gaan om te 
onderwijzen

Ik werp haar te bed 
met hen die overspel 
met haar plegen, in 
grote verdrukking, 
haar kinderen zal Ik 
door de dood 
ombrengen 

hem zal Ik macht 
geven over de 
heidenvolken. 
En Ik zal hem de 
morgenster geven.

Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, 
de duivel zal sommigen van u in de gevangenis 
werpen, opdat u verzocht wordt. Wees trouw 
tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het 
leven geven.



Gemeente Dit zegt Hij Ik ken Ik heb tegen u Als u zich niet 
bekeert

Wie overwint

Sardis Die de zeven Geesten van 
God heeft en de zeven 
sterren

Ik ken uw werken, en 
weet dat u de naam hebt 
dat u leeft,

u bent dood.
Ik heb uw werken niet 
vol bevonden 

zal Ik bij u komen als 
een dief en u zult 
beslist niet weten op 
welk uur Ik bij u zal 
komen.

zal bekleed worden 
met witte kleren en Ik 
zal zijn naam beslist 
niet uitwissen uit het 
boek des levens, 

Filadefia de Heilige, de Waarachtige, 
Die de sleutel van David 
heeft, 

uw werken. U hebt 
weinig kracht en toch 
hebt u Mijn Woord in 
acht genomen, Mijn 
Naam niet verloochend.

hem zal Ik tot een zuil 
in de tempel van Mijn 
God maken, 
En Ik zal de Naam van 
Mijn God op hem 
schrijven en de naam 
van de stad van Mijn 
God, 

Laodicea de Amen, de getrouwe en 
waarachtige Getuige, het 
begin van Gods schepping:

uw werken, en weet dat 
u niet koud en niet heet 
bent. 

Dat u zegt; ik ben rijk 
en steeds rijker 
geworden en heb aan 
niets gebrek, maar u 
weet niet dat juist u 
ellendig, 
beklagenswaardig, 
arm, blind en naakt 
bent.

Wees dan ijverig en 
bekeer u. Ieder die Ik 
liefheb, wijs Ik terecht 
en bestraf Ik
Koopt van Mij goud, 
gelouterd door het 
vuur, opdat u rijk 
wordt. En zalf uw 
ogen met ogenzalf, 

zal Ik geven met Mij 
te zitten op Mijn 
troon, zoals ook Ik 
overwonnen heb, en 
Mij met Mijn Vader 
op Zijn troon gezet 
heb.

1Omdat u het woord van Mijn volharding hebt 
bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur 
van de verzoeking, die over heel de wereld 
komen zal, om hen die op de aarde wonen te 
verzoeken.
Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw 
kroon zal wegnemen.



Hebr. 10: 24  En laten wij op elkaar letten door 
elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

25  Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet 
nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, 
maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer 
als u de grote dag ziet naderen.
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Parel in Gods hand



Ps. 133: 1 Een pelgrimslied, van David.                           
Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook 
eensgezind samenwonen.
2  Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die 
neerdruipt op de baard, de baard van Aäron, die 
neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed.
3  Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt 
op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HEERE 
de zegen en het leven tot in eeuwigheid.
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Parel in Gods hand
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