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Het menselijk lichaam
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Samen Gemeente zijn

Ik zie broeders en zusters

• Die élkaar (één of twee) opzoeken

• Die met elkaar wandelen

• Die met elkaar bidden

• Die meedoen met de diensten

• Die de Open Bron en midweek diensten bezoeken

• Die initiatief nemen

• Die bedenken wat de ander nodig heeft
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Het virus van individualisering

• Ik zoek mijn eigen weg

• Ik ben van niemand afhankelijk

• Ik kijk preken op YouTube

• Ik luister naar christelijke muziek op YouTube

• Ik red me wel alleen als christen

Is dat zo of mis ik het grote verhaal?
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De gemeente is kostbaar
voor Christus

Christus heeft de gemeente liefgehad
en heeft Zich voor haar overgegeven, 
opdat Hij haar zou heiligen, door 
haar te reinigen met het waterbad
door het Woord, opdat Hij haar in 
heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, 
een gemeente zonder smet of rimpel
of iets dergelijks, maar dat zij heilig
en smetteloos zou zijn.

Efeze 5:25-27

Is de gemeente kostbaar voor jou? 5



De gemeente is één
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één lichaam en één Geest, 
zoals u ook geroepen bent 
tot één hoop van uw
roeping, één Heere, één
geloof, één doop, één God 
en Vader van allen, Die 
boven allen en door allen en
in u allen is.

Efeze 4:4-6

Herken jij die eenheid?



De gemeente is de etalage
van Gods wijsheid

… opdat nu door de 
gemeente aan de overheden
en de machten in de hemelse
gewesten de veelkleurige
wijsheid van God 
bekendgemaakt zou worden,

Efeze 3:10

Wil jij in Gods etalage staan?
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De veelkleurige wijsheid van God

• Je maakt deel uit van het gezin van God

• Je maakt deel uit van het volk van God

• Je maakt deel uit van het huis van God

• Je maakt deel uit van de kudde van Christus

• Je maakt deel uit van het lichaam van Christus

• Je maakt deel uit van de bruid van Christus
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De gemeente geniet van 
de liefde van Christus

… opdat u ten volle zou kunnen
begrijpen, met alle heiligen, wat de 
breedte en lengte en diepte en
hoogte is, en u de liefde van 
Christus zou kennen, die de kennis
te boven gaat, opdat u vervuld zou
worden tot heel de volheid van God.

Efeze 3:18-19

Wil jij Zijn liefde leren begrijpen?
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De gemeente is voor eeuwig

En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, 
en op deze petra zal Ik mijn
gemeente bouwen en de 
poorten van het dodenrijk
zullen haar niet overweldigen.

Mat. 16:18
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Samen Gemeente zijn, hoe?

• Zoek élkaar (één of twee) op

• Wandel met elkaar

• Bid met elkaar

• Doe mee met de diensten

• Bezoek de Open Bron, midweek dienst

• Neem initiatief

• Bedenk wat de ander nodig heeft
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Samen Gemeente zijn, hoe? (2)

• Bid voor de zendelingen dichtbij en ver weg

• Bid voor de vervolgde kerk

12



Het mooiste verhaal van God

De Heer Jezus houdt van de gemeente

daarom houd jij van de gemeente

daarom houden wij van elkaar

en trekken wij samen op

en gaan we niet alleen
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