21. De Gemeente (Kerk)
Dag 1

Stille tijd
7 Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee
Christus geeft. 8 Daarom staat er: ‘Toen hij opsteeg naar omhoog,
voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen.’
9 ‘Hij steeg op’ – wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald
naar wat lager ligt, naar de aarde? 10 Hij die is afgedaald is dezelfde als
hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. 11 En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en
profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 12 om de heiligen
toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van
Christus opgebouwd, 13 totdat wij allen samen door ons geloof en
door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de
eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen
volheid van Christus. 14 Dan zijn we geen onmondige kinderen meer
die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er
maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer
ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen.
15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief
te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is:
Christus. 16 Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en
wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden.
Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat
zo zichzelf opbouwt door de liefde.

Efeziërs 2:11-22.
De Gemeente (Kerk) is een groep mensen in wie
Gods Geest woont

11 Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen
bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn – 12 bedenk dat u destijds niet verbonden was
met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet
betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij
hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God.
13 Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij
gekomen, door zijn bloed. 14 Want hij is onze vrede, hij die met zijn
dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap
ertussen heeft afgebroken 15 en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één
nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede 16 en verzoende hij
door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de
vijandschap te doden. 17 Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver
weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: 18 dankzij hem hebben
wij allen door één Geest toegang tot de Vader.
19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers,
net als de heiligen, en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het
fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de
hoeksteen. 21 Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen,
uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 22 in wie ook u
samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn
Geest.

Dag 2BS

Dag 3

1 Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik u het volgende zeggen.
2 Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de
ban van goden die taal noch teken geven. 3 Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen:
‘Vervloekt is Jezus,’ en niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is de Heer,’
behalve door toedoen van de heilige Geest.
4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest;
5 er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer;
6 er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één
God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. 7 In iedereen is de
Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.
8 Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid
geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van
kennis; 9 de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de
gave om te genezen. 10 En weer anderen de kracht om wonderen te
verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet
van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te
leggen wat daar de betekenis van is. 11 Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk
toebedeelt zoals hij wil.
12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun
veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met
het lichaam van Christus. 13 Wij zijn allen gedoopt in één Geest en
zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest
doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije
mensen zijn.

Efeziërs 4:1-16.
De taakomschrijving van de Gemeente

1 Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend
de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: 2 wees
steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit
liefde. 3 Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de
eenheid te bewaren die de Geest u geeft: 4 één lichaam en één geest,
zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, 5 één Heer, één
geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, die boven allen, door
allen en in allen is.
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1 Korintiërs 12:1-13.
De verschillende taken en gaven van gemeenteleden
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Dag 4

11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de
schapen. 12 Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de
eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de
vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en
jaagt de schapen uiteen; 13 de man is een huurling en de schapen
kunnen hem niets schelen. 14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn
schapen en mijn schapen kennen mij, 15 zoals de Vader mij kent en
ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 16 Maar ik heb
ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook
die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er
één kudde zijn, met één herder.

1 Korintiërs 12:1-28.
De Gemeente (Kerk) is een Lichaam met verschillende ledematen

14 Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. 15 Als
de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij? 16 En als het oor zou
zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het
er dan werkelijk niet bij? 17 Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn,
waarmee zou het dan kunnen ruiken? 18 God heeft nu eenmaal alle
lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde.
19 Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat
dan een lichaam zijn? 20 Het is juist zo dat er een groot aantal delen is
en dat die met elkaar één lichaam vormen. 21 Het oog kan niet tegen
de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en het hoofd kan dat evenmin
tegen de voeten zeggen. 22 Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. 23 De delen
van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken,
behandelen we zorgvuldiger en met meer respect 24 dan die waarvoor
we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons
lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, 25 zodat het lichaam niet zijn samenhang
verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen.
26 Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere
in die vreugde. 27 Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder
van u maakt daar deel van uit. 28 God heeft in de gemeente aan
allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede
aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om
wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om
bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken.

Dag 5

Dag 6

4 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd
afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en
laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een
geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers
te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. 6 In de
Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen
uit.’ 7 Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op
vertrouwen, geldt echter: ‘De steen die de bouwers afkeurden is de
hoeksteen geworden.’ 8 En: ‘Het is een steen waarover men struikelt,
een rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze Gods
woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. 9 Maar u bent een
uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie,
een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens
viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u
geschonken

Johannes 10:1-16.
De Gemeente (Kerk) is één kudde met één Herder

Dag 7

1 ‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door
de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover.
2 Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen.
3 Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn
stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. 4 Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt
hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.
5 Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze
de stem van een vreemde niet kennen.’ 6 Jezus vertelde hun deze
gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde.
7 Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de
schapen. 8 Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers,
maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. 9 Ik ben de deur:
wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in
en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. 10 Een dief komt alleen
om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om
hun het leven te geven in al zijn volheid.
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1 Petrus 2:4-10.
De Gemeente (Kerk) is Gods volk met gelovigen
uit alle volken

Efeziërs 5:25-32.
De Gemeente (Kerk) is de bruid van Christus

25 Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad
en zich voor haar heeft prijsgegeven 26 om haar te heiligen, haar te
reinigen met water en woorden 27 en om haar in al haar luister bij
zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn,
heilig en zuiver. 28 Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als
hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
29 Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, integendeel: men voedt en
verzorgt het, zoals Christus de kerk, 30 want dat is zijn lichaam en wij
zijn de ledematen. 31 ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder
verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn.’ 32 Dit mysterie is groot – en ik betrek het op Christus en
de kerk
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Dag 8

Efeziërs 1:15-23.
De Gemeente (Kerk) is de volheid van Christus

Dag 10

15 Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de
Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, 16 dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. 17 Moge de God van

24 Een Dag later kwam hij in Caesarea aan, waar hij werd opgewacht
door Cornelius, die zijn familieleden en zijn naaste vrienden bijeen
had geroepen. 25 Toen Petrus het huis wilde binnengaan, kwam
Cornelius hem tegemoet, en hij wierp zich eerbiedig voor zijn voeten
ter aarde. 26 Maar Petrus hielp hem overeind en zei: ‘Sta op. Ik ben
ook maar een mens.’ 27 Al pratend met Cornelius ging hij naar binnen, waar hij een groot aantal mensen aantrof. 28 Hij zei tegen hen:
‘U weet dat het Joden verboden is met niet-Joden om te gaan en dat
ze niet bij hen aan huis mogen komen, maar God heeft me duidelijk
gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. 29 Daarom heb ik me niet verzet toen ik naar u toe werd
gestuurd. Mag ik weten waarom u mij hebt laten komen?’
30 Cornelius antwoordde: ‘Vier dagen geleden zei ik op ditzelfde
tijdstip in mijn huis het namiddaggebed toen er opeens een man in
een stralend gewaad voor me stond, 31 die me als volgt toesprak:
“Cornelius, je gebed is verhoord en God heeft je aalmoezen aanvaard.
32 Stuur daarom iemand naar Joppe om Simon, die ook Petrus genoemd wordt, te laten komen; hij verblijft bij Simon, de leerlooier, in
een huis aan zee.” 33 Ik heb meteen een paar mannen naar u toe
gestuurd, en het is goed dat u gekomen bent. We zijn hier ten overstaan van God bijeen om te luisteren naar alles wat u door de Heer is
opgedragen.’
34 Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat
God geen onderscheid maakt tussen mensen, 35 maar dat hij zich het
lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem
heeft en rechtvaardig handelt.

onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van
inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen.
18 Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen
mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen
zullen ontvangen, 19 en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. 20 Die macht was ook
werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in
de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, 21 hoog boven alle
hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam
die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. 22 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd
over alles aangesteld, voor de kerk, 23 die zijn lichaam is, de volheid
van hem die alles in allen vervult.

Dag 9

Handelingen 10:24-35.
De eerste gemeente onder de niet-joden (heidenen)

Handelingen 2:37-47.
De eerste gemeente onder de Joden

37 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan
Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’

38 Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u
dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen
voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden,
39 want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor
allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’
40 Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een
dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u
redden uit dit verdorven mensengeslacht!’
41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die
Dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend.
42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden
met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan
het gebed.
43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44 Allen die het geloof hadden aanvaard,
bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten al
hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets
nodig hadden. 46 Elke Dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in
de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en
stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal
dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Denk na over Efeziërs 3:20-21.
20 Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21 aan hem komt de
eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in
alle eeuwigheid. Amen.
God heeft macht om veel meer te doen dan wij bidden of beseffen.
Bid met geloof tot God voor wie geen ding onmogelijk is – ook niet
in jouw gemeente (Jeremia 32:17,27).
17 “Ach H E E R , mijn God, u hebt met uw grote kracht, met uw
machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor u is niets onmogelijk.
27 ‘Ik ben de H E E R , de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat
voor mij onmogelijk is?
Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet
(Psalm 5:4)
4 In de morgen, Heer, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij
tot u en wacht.
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