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21. De Gemeente (Kerk) Stille tijd 

Dag 1 Efeziërs 2:11-22. 

De Gemeente (Kerk) is een groep mensen in wie 

Gods Geest woont 

11 Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en 

die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden 

besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, 12 dat u in die tijd 

zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en 

vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen 

hoop en was zonder God in de wereld. 13 Maar nu, in Christus Jezus, 

bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij 

gekomen. 14 Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. 

En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, 15 heeft 

Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de 

geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf 

tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, 16 en 

opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het 

kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. 17 En bij Zijn komst 

heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en 

aan hen die dichtbij waren. 18 Want door Hem hebben wij beiden 

door één Geest de toegang tot de Vader.  

19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar 

medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 20 gebouwd op 

het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus 

Zelf de hoeksteen is, 21 en op Wie het hele gebouw, goed 

samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; 22 op Wie 

ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest. 

 

Dag 2BS Efeziërs 4:1-16. 

De taakomschrijving van de Gemeente 

1 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de 

roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, 2 in alle nederigheid en 

zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, 3 en 

u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band 

van de vrede: 4 één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent 

tot één hoop van uw roeping, 5 één Heere, één geloof, één doop, 

6 één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u 

allen is.  

7 Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de 

gave van Christus. 8 Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, 

nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. 

9 Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst 

neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? 10 Degene Die 

neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen 

om alle dingen te vervullen. 11 En Hij heeft sommigen gegeven als 

apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog 
weer anderen als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot 

het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 

13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de 

kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van 

de grootte van de volheid van Christus, 14 opdat wij geen jonge 

kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en 

meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen 

om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 15 maar dat wij, door ons 

in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar 

Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. 16 Van Hem uit wordt het 

hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die 

ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel 

werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van 

zichzelf in de liefde. 

 

Dag 3 1 Korintiërs 12:1-13. 

De verschillende taken en gaven van 

gemeenteleden 

1 Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u 

onwetend bent. 2 U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de 

stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. 3 Daarom maak ik u 

bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is 

een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de 

Heilige Geest. 4 Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is 

dezelfde Geest. 5 Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is 

dezelfde Heere. 6 Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is 

dezelfde God, Die alles in allen werkt. 7 Aan ieder echter wordt de 

openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. 
8 Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid 

gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; 

9 en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander 

genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; 10 en aan een 

ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een 

ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, 

en aan een ander uitleg van talen. 11 Al deze dingen echter werkt één 

en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.  

12 Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden 

van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het 
ook met Christus. 13 Ook wij allen immers zijn door één Geest tot 

één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij 

slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt. 

 

Dag 4 1 Korintiërs 12:1-28. 

De Gemeente (Kerk) is een Lichaam met 

verschillende ledematen 

1 Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u 

onwetend bent. 2 U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de 

stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. 3 Daarom maak ik u 

bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is 

een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de 

Heilige Geest. 4 Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is 

dezelfde Geest. 5 Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is 

dezelfde Heere. 6 Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is 

dezelfde God, Die alles in allen werkt. 7 Aan ieder echter wordt de 

openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. 
8 Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid 

gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; 

9 en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander 

genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; 10 en aan een 

ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een 

ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, 

en aan een ander uitleg van talen. 11 Al deze dingen echter werkt één 

en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.  

12 Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden 

van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het 
ook met Christus. 13 Ook wij allen immers zijn door één Geest tot 

één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij 

slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.  
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14 Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele. 15 Als 

de voet zou zeggen: Omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het 

lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? 16 En als het oor zou 

zeggen: Omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het 

daarom dan niet van het lichaam? 17 Als het hele lichaam oog was, 
waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou 

de reuk zijn? 18 Maar nu heeft God de leden, elk van hen 

afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft. 

19 Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? 20 Nu echter 

zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam. 21 En het oog 

kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens het 

hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie niet nodig. 22 Ja, meer nog, de 

leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist 

zeer noodzakelijk. 23 En aan de leden van het lichaam die wij als 

minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare 

leden krijgen een grotere eer. 24 Onze eerbare leden echter hebben dat 

niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan 

het lid dat tekortkomt, groter eer gaf, 25 opdat er geen verdeeldheid 

in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden 

dragen. 26 En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer 

ontvangt, verblijden alle leden zich mee. 27 Samen bent u namelijk 

het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. 28 God nu 

heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste 

apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, 

daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, 

bestuurlijke gaven, allerlei talen. 

 

Dag 5 Johannes 10:1-16. 

De Gemeente (Kerk) is één kudde met één 

Herder 

1 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur 

binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een 

rover. 2 Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de 

schapen. 3 Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen 

zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar 

buiten. 4 En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven 

heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn 

stem kennen. 5 Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar 

zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet 

kennen.  

6 Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat 

datgene wat Hij tot hen sprak, betekende. 7 Jezus dan zei opnieuw 

tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de 

schapen. 8 Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, 

maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. 9 Ik ben de Deur; 

als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en 

hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 10 De dief komt alleen 

maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben 

gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.  

11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de 

schapen. 12 Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen 

niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de 

steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. 13 En 

de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de 

schapen bekommert. 14 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen 

en word door de Mijnen gekend, 15 zoals de Vader Mij kent en Ik de 

Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen. 16 Ik heb nog 

andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik 

binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één 

kudde en één Herder. 

 

Dag 6 1 Petrus 2:4-10. 

De Gemeente (Kerk) is Gods volk met gelovigen 

uit alle volken 

4 en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de 

mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 5 dan 

wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, 

tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God 

welgevallig zijn door Jezus Christus. 6 Daarom staat er in de Schrift: 

Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: 

Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 7 Voor u dan, die 

gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De steen 

die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en 

een steen des aanstoots en een struikelblok; 8 voor hen namelijk die 

zich aan het Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij 

ook bestemd zijn. 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een 

koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot 

Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van 

Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, 

10 u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die 

zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. 

 

Dag 7 Efeziërs 5:25-32. 

De Gemeente (Kerk) is de bruid van Christus 

25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente 

liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, 26 opdat Hij 

haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het 

Woord, 27 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. 28 Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen 

liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, 

heeft zichzelf lief. 29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, 

maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. 

30 Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn 

gebeente. 31 Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en 

zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. 

32 Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en 

de gemeente. 

 

Dag 8 Efeziërs 1:15-23. 

De Gemeente (Kerk) is de volheid van Christus 

15 Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere 

Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen, 16 houd ik niet op 

voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk, 17 opdat de God 

van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de 

Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, 

18 namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop 

van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn 

erfenis in de heiligen, 19 en wat de allesovertreffende grootheid van 

Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de 

sterkte van Zijn macht, 20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij 

Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de 

hemelse gewesten, 21 ver boven alle overheid en macht en kracht en 

heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze 

wereld, maar ook in de komende. 22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn 

voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven 

aan de gemeente, 23 die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem 

Die alles in allen vervult. 
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Dag 9 Handelingen 2:37-47.  

De eerste gemeente onder de Joden 

37 En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en 

zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, 

mannenbroeders? 38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder 

van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving 

van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. 

39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die 

veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. 40 En 

met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij 

hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht!  

41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en 

ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. 

42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de 

gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.  

43 En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en 

tekenen door de apostelen gedaan. 44 En allen die geloofden, waren 

bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; 45 en zij verkochten 

hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar 

dat ieder nodig had. 46 En zij bleven dagelijks eensgezind in de 

tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, 

namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud 

van hart; 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. 

 

Dag 10 Handelingen 10:24-35. 

De eerste gemeente onder de niet-joden 

(heidenen) 

24 En de volgende dag kwamen zij in Caesarea aan. En Cornelius 

verwachtte hen en had zijn familieleden en beste vrienden 

bijeengeroepen. 25 En het gebeurde, toen Petrus naar binnen ging, 

dat Cornelius hem tegemoetkwam, aan zijn voeten viel en hem 

aanbad. 26 Maar Petrus richtte hem op en zei: Sta op, ik ben zelf ook 

maar een mens. 27 En terwijl hij met hem sprak, ging hij naar binnen 

en trof er velen aan die samengekomen waren. 28 En hij zei tegen hen: 

U weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van 

een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan; maar God heeft 

mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. 

29 Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen, toen ik 

ontboden werd. Dus vraag ik om welke reden u mij hebt ontboden. 

30 En Cornelius zei: Vier dagen geleden had ik tot dit uur toe gevast, 

en op het negende uur bad ik in mijn huis. 31 En zie, er stond een 

man in blinkende kleding voor mij en die zei: Cornelius, uw gebed is 

verhoord en uw liefdegaven zijn bij God in gedachtenis gekomen. 

32 Stuur dan mensen naar Joppe en laat Simon halen, die ook Petrus 

genoemd wordt; deze is te gast in het huis van Simon, de leerlooier, 

bij de zee. Als hij hier gekomen is, zal hij tot u spreken. 33 Dus heb ik 

ogenblikkelijk mensen naar u toe gestuurd, en u hebt er goed aan 

gedaan dat u hier gekomen bent. Wij zijn dan nu allen hier aanwezig, 

in de tegenwoordigheid van God, om alles te horen wat u door God 

bevolen is.  

34 En Petrus opende zijn mond en zei: Ik zie nu in waarheid in dat 

God niet iemand om de persoon aanneemt; 35 maar in ieder volk is 

degene die Hem vreest en gerechtigheid doet, Hem welgevallig 


