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serie tot nu toe …

3 okt: kijk door Gods bril naar 
Zijn gemeente

17 okt: samen als gemeente 
een ambassade

7 nov: objectieve waarheid … 
in het Woord

21 nov: het Woord spreekt: 
praktijk(voorbeelden)

5 dec: eenheid: inhoud en
houding 2
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in eenheid …

citaat Marc H (5 dec):

Als je één wilt zijn, dan moet je je schikken in het 

lichaam van Christus en je bent niet het hoofd.

Bedreiging:

• virus van verdeeldheid → vaccin: eensgezindheid

• duivel = diabolos : door elkaar gooien

4



in eenheid …
1. ondanks verschil van inzicht / aanpak
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Ezra 8:22
want ik schaamde mij 
ervoor om van de koning 
een leger en ruiters te 
vragen om ons te helpen 
tegen de vijand onderweg. 
We hadden immers tegen 
de koning gezegd: De 
hand van onze God is ten 
goede over al wie Hem 
zoeken, maar Zijn kracht 
en Zijn toorn is over al wie 
Hem verlaten.

Nehemia 2:9
Toen kwam ik aan bij de 
landvoogden van het 
gebied aan de overzijde 
van de rivier en gaf hun 
de brieven van de koning. 
De koning had 
legerofficieren en ruiters 
met mij meegestuurd …



in eenheid …
1. ondanks verschil van inzicht / aanpak
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Nehemia 8:10
En Nehemia (hij was 
Zijne Excellentie, de 
stadhouder), Ezra, de 
priester en 
schriftgeleerde, en de 
Levieten die het volk 
onderwezen, zeiden 
tegen heel het volk …

→ zij trokken in eenheid 

op bij de herbouw van 
Jeruzalem



in eenheid …

2. Met erkenning van God-gegeven leiding

Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun 

onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij 

rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen 

doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft 

immers voor u geen nut. (Hb13:17)

En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder 

u arbeiden, u leiding geven in de Heere en u 

terechtwijzen, en hen uitermate hoog te achten in 

liefde, om hun werk. Leef in vrede met elkaar. 
(1Th5:12-13)
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… aan de slag

er is werk te doen → samen! 8



… aan de slag

samen als lichaam 
(Rm12;1Ko12;Ef4)

→ jouw inbreng!
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zo simpel … ?
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praktisch

• ‘vacatures’
o praktisch: kosters, huisvesting, …

o technisch: beeld&geluid, camera, regie, ..

o zorg: jeugdwerk, pastorale gesprekken, gebed, …

o ambassade: Open Bron, nieuwe doelgroepen, …

o… en nog meer …

➢ga in gesprek met bedieningsleiders

• netwerk cursus

owat kun je?

owat wil je?

owelke doelgroep?
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samen bouwen
bindt samen

zet je schouders eronder
en doe mee


