
Gods prachtige plan: 

Zijn gemeente

Introductie onderwijsserie 2021/2022

“Samen groeien tot eer van God”
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Wat is een onderwijsserie?

Een aantal toespraken 

die bij elkaar horen.
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Wat is de titel van de serie?

“Samen groeien tot eer van God.”

De serie is gebaseerd

op de vernieuwde visie.
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Hoe kan ik de serie volgen?

De toespraken worden 

op zondag gehouden. 

In het boekje staan ze 

allemaal op een rij.
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Waarom zou ik ze volgen?

De onderwerpen zijn 

gericht op onze groei 

als gemeente. Samen 

leren om zo samen te 

groeien.
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3. Hoe kijk jij naar de gemeente?

De vragen van vandaag:

1. Wat is Gods plan met de 

gemeente?

2. Hoe kijkt de Heer Jezus naar de 

gemeente?

ij
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Hoe het begon…

“Hij zag dat het 

heel mooi was” 
(Gen 1:31)



11

Zondeval en gevolg…

“Ze bedachten alleen 

maar slechte dingen” 
(Gen 6:5)
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Nieuwe start met Noach

“God zegende Noach

en zijn zonen.” 
(Gen 9:1)m
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De toren van Babel

“Daar zorgde God ervoor … dat ze 

overal op de aarde gingen wonen.”

(Gen 11:9)
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Nieuwe start met Abram

God belooft hem tot een 

groot volk te maken … tot 

zegen voor alle mensen 

(Gen 12:2-3)e
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Het volk Israël kent 

vele “ups & downs”

…tot een tijd van 70 jaar in 

ballingschap aan toe. Maar 

de belofte…
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Gods belofte…

Overwinning over de slang

 Israël tot een zegen voor allen 

 Zoon van David als eeuwige koning

(Gen 3:15, Gen 12:3, 2 Sam 7:14-16)
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Jezus Christus veranderde alles

Op de door God bepaalde tijd stierf Jezus 

voor ons; om ons te rechtvaardigen en te 

redden. (Rom 5:6-9)
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Door Jezus Christus…

 Kinderen van God te worden (Gal 3:26)

 Bekleed met de nieuwe mens (Ef 4:24)

Gezegend met alle geestelijke zegen (Ef 1:3)

Wandelen door de Geest (Gal 5:16)

 Vrijmoedig komen tot de troon (Hebr 4:16)

 En veel, veel meer…

a



Wat heeft dit alles te maken 

met de gemeente van God?



1. Gemeente = Groep mensen

Het woord gemeente of kerk (Grieks: ekklēsia) 

betekent een groep mensen die samenkomt.

In het NT zijn dat de volgelingen van Jezus.
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2. Samen geloof beleven

Al vanaf het begin (Hand 2) komen de 

volgelingen van Jezus samen. Eerst in 

Jeruzalem en daarna in andere plaatsen.
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3. Gezamenlijke opdracht

Jezus gaf Zijn volgelingen de opdracht het 

Evangelie te brengen (Mat 28:19).
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4. Samen één

Jezus’ volgelingen zijn één (Gal 3:28). 

We worden gezamenlijk het Lichaam van 

Christus (1 Kor 12:27, Ef 5:30) en de Bruid 

(Op 19:6-8) genoemd.



Wat is Gods plan met de 

gemeente?

De gemeente heeft een speciale plek bij God. 

We zijn één met Hem en met elkaar. 

En God heeft bijzondere plannen voor ons in 

het hier & nu en voor de toekomst.
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3. Hoe kijk jij naar de gemeente?

De vragen van vandaag:

1. Wat is Gods plan met de 

gemeente?

2. Hoe kijkt de Heer Jezus naar de 

gemeente?



Paulus: het geheim uit Efeze 5



Paulus: het geheim

Het geheim van die woorden is groot. 

Want volgens mij gaan ze over Christus 

en de kerk. (Efeze 5:32 BGT)
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Hoe bijzonder vindt Christus de 

gemeente? (Efeze 5:21-24 BGT)

• Jezus wil haar leiden (23)

• Jezus is haar redder (23)



Hoe bijzonder vindt Christus de 

gemeente? (Efeze 5:25-27 BGT)

• Jezus houdt heel veel van haar (25)

• Jezus heeft Zijn leven voor haar gegeven (25)

• Jezus heeft haar bij God gebracht (26)

• Jezus maakt de bruid stralend (27)

• Jezus maakt haar heilig en rein (27)
e
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Hoe bijzonder vindt Christus de 

gemeente? (Efeze 5:28-32 BGT)

• Jezus voedt en verzorgt haar (30)

• Jezus is helemaal één met haar (31)



Hoe kijkt de Heer Jezus naar de 

gemeente?

In alles wat Hij doet, toont Hij Zijn liefde en 

zorg voor de gemeente. 

Hij maakt haar heilig en stralend in Zijn 

heerlijkheid.

Hij maakt Zich één met haar.
e
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Alle letters zijn er!

ij

eemgnte e

anems

ijznw



3. Hoe kijk jij naar de gemeente?

De vragen van vandaag:

1. Wat is Gods plan met de 

gemeente?

2. Hoe kijkt de Heer Jezus naar de 

gemeente?





onze tijdgeest



eigen belang consumeren

keuze vrijheid zelfontplooiing

individualisme



leuke mensen? aandacht?

voeding? ruimte?

Vind ik er…
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Jezus Christus veranderde alles

“Als je mijn volgeling wilt zijn, dan mag je 

niet meer aan jezelf denken. Nee, je moet 

juist bereid zijn om je leven op te geven en 

met mij mee te gaan.” (Mark. 8:34)
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Ja maar, de grote 

geloofshelden dan?

Noach, Abraham, Jezus… allen waren 

dienend aan de groep en aan God.



heb Hem lief heb de ander lief

dien Hem dien de ander

Jezus volgen:



Hoe kijk jij aan tegen de 

gemeente?

De gemeente is geen plek voor 

individualisme of consumptie. 

Het is een groep dienende mensen die 

Jezus willen volgen in alles wat ze doen. 

Kijk naar elkaar door Gods “roze” bril: 

Gods liefdevolle blik.



Samenvatting

1. God: De gemeente heeft een speciale plek bij 

Hem en Hij heeft bijzondere plannen. We zijn één 

met Hem en met elkaar. 

2. Jezus: In alles wat Hij doet, toont Hij Zijn liefde 

en zorg voor de gemeente. Hij maakt haar heilig 

en stralend in Zijn heerlijkheid. Hij maakt Zich 

één met haar.

3. Onze blik: beetje meer “roze” naar elkaar en Zijn 

wereldwijde gemeente?
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De letters…
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Wat is de oplossing?
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terug naar deur…



Gods prachtige plan: 

Zijn gemeente



Wat kun je hier nu mee?



Kijk naar de gemeente

met Zijn “roze” bril; 

Zijn liefdevolle blik.



Neem de vernieuwde visie door en 

stel je de vraag:  “waarin vraagt 

God aan mij om te dienen?”



Volg de serie om 

samen te groeien!



Gods prachtige plan: 

Zijn gemeente


