Een discipelschapstraining om
christenen toe te rusten voor het
werk in zijn dienst, tot opbouw
van het Lichaam van Christus
(Efeziërs 4:11-16)

Christelijke
gemeenschap

41

STILLE TIJD

STUDIE

Thema: Christelijke gemeenschap

Thema: Hoe je als christenen met elkaar omgaat

Probeer iedere dag specifiek tijd te maken voor een
ontmoeting met Jezus Christus door het lezen en
overdenken van zijn Woord.
Bid, praat met Jezus en maak een paar korte
aantekeningen in je map over deze bijbelgedeelten.
Schrijf op wat je aanspreekt, wat je opvalt, wat je mooi
of moeilijk vindt of wat je duidelijk wordt.

Lees studie 41 goed door voor de volgende bijeenkomst.
Heb je er vragen over, schrijf ze op en mail ze naar je
kringleider, dan gaan wij samen op zoek naar de
antwoorden.

Dag 1

Romeinen 15:1-7.
Christelijke houding: aanvaard elkaar.

Dag 2

1 Petrus 5:5-6.
Christelijke houding: wees nederig tegenover
elkaar.

Als je wilt, kun je alvast de bijbelstudie voor de komende
bijeenkomst voorbereiden door het bijbelgedeelte een keer
te lezen.
Gebruik hierbij de ‘5 stappen-methode’ voor bijbelstudie.
Het bijbelgedeelte is: Galaten 6:1-10.

Dag 3

Hebreeën 3:12-19.
Christelijk spreken: wijs elkaar terecht
(bemoedig) met het oog op verharding.

Dag 4

Jakobus 4:11-12.
Christelijk spreken: spreek geen kwaad van
elkaar.

Dag 5

1 Petrus 4:8-11.
Christelijk handelen: help elkaar met je
geestesgaven.

BIJBELSTUDIE
Thema: Help elkaar

MEMORISATIE
Motivatie.
Jezus kende bijbelgedeelten uit zijn hoofd (Lucas 4:4-13).
Jij ook?
Leer het onderstaande vers uit je hoofd of leer dat vers uit
de vertaling die jouw voorkeur heeft.
CHRISTELIJKE GEMEENSCHAP
Johannes 13:34

Dag 6BS Galaten 6:1-10.
Christelijk handelen: draag elkaars lasten.
Dag 7

Efeziërs 5:15-21.
Christelijk houding: wees elkaar onderdanig.

Dag 8

1 Tessalonicenzen 5:1-11.
Christelijk spreken: bemoedig elkaar omdat we
samen met hem zullen leven.

Dag 9

Johannes 13:3-17.
Christelijk handelen: dien elkaar door te doen
wat niemand anders wil of kan doen.

Ik geef jullie een nieuw gebod:
heb elkaar lief.
Zoals Ik jullie heb liefgehad,
zo moeten jullie elkaar liefhebben.

Johannes 13:34 (NBV)

Dag 10 1 Johannes 1:5-7.
Christelijk handelen: wees met elkaar verbonden
door in het licht te wandelen.
Denk na over Jakobus 5:16.
Bid voor elkaar.
Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit
naar wat God doet (Psalm 5:4).
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3. Christelijke gemeenschap wordt gekenmerkt door
relaties met verantwoordelijkheden aan elkaar
De beste manier om te begrijpen wat de christelijke
gemeenschap is, is om te kijken naar de verantwoordelijkheden die we als christenen tegenover elkaar hebben. De
Bijbel beschrijft hoe we als christenen met elkaar om
horen te gaan. In een aantal bijbelgedeelten lezen we de
woorden “doe dit of dat voor elkaar”. Bijvoorbeeld, “heb
elkaar lief”, “onderwijs elkaar”, “dien elkaar”, enz. Deze
woorden gelden voor alle christenen in de hele wereld.
Alle christenen hebben dus dezelfde verantwoordelijkheden tegenover elkaar. En als we deze verantwoordelijkheden ook echt in praktijk brengen, hebben we elkaar lief
zoals Jezus ons liefheeft.

41. Hoe je als christenen met
elkaar omgaat
Wat is hét kenmerk van christelijke gemeenschap?
Ofwel, wat is hét kenmerk van de omgang van christenen met elkaar? In Johannes 13:34-35 zegt Jezus: “Ik
geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik
jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.
Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie
mijn leerlingen zijn.” Hét kenmerk van christelijke
gemeenschap is dus dat we elkaar liefhebben net zoals
Jezus ons liefheeft. De liefde is het meest duidelijke
kenmerk dat christenen en hun geloof van alle andere
mensen en godsdiensten zou moeten onderscheiden!
Deze liefde trekt mensen aan. Deze liefde trekt mensen
tot Jezus Christus.
Maar wat is precies ‘christelijke gemeenschap’ en hoe
kan je de ander liefhebben zoals Jezus jou liefheeft’?
Daar zullen we in deze studie naar kijken.

V E R A N T W O O R D EL I J K H E D E N I N
D E C H R I S T E L I JK E
GEMEENSCHAP
Maar, wat zijn de verantwoordelijkheden die we als
christenen tegenover elkaar hebben? Hoe kunnen we de
ander liefhebben, zoals Jezus ons liefheeft?
De Bijbel vertelt ons dat we verantwoordelijkheden hebben met betrekking tot onze houding naar andere christenen. We hebben verantwoordelijkheden met betrekking
tot ons spreken. En we hebben verantwoordelijkheden
met betrekking tot ons handelen in onze relatie met
andere christenen.
Deze zullen we nu bespreken. We zullen ook suggesties
geven voor mogelijke toepassingen van deze verantwoordelijkheden.

C H R I S T E L I JK E G EM E E N S C H A P
A. Relaties in de christelijke gemeenschap
1. Christelijke gemeenschap wordt gekenmerkt door
relaties met God en mensen
Met wie hebben christenen een vertrouwelijke omgang
(gemeenschap)?
f Lees 1 Korintiërs 1:9 HSV; 12:12-13 HSV; 12:25;
Efeziërs 3:12; 1 Johannes 1:3 HSV.
Christenen hebben de mogelijkheid vertrouwelijk om te
gaan met God de Vader, met Jezus Christus en met de
Heilige Geest. Christenen hebben ook de mogelijkheid
vertrouwelijke relaties met andere christenen in het
Lichaam van Christus te hebben.
Je kunt je als christen niet ‘los denken’ van Jezus Christus,
het Hoofd van de Gemeente (Kerk). En je kunt je ook
niet los denken van de Gemeente (Kerk), dat is het
Lichaam van Christus. Christen zijn bestaat uit de omgang
met Jezus, als Hoofd en met zijn Lichaam, de Gemeente
(Kerk). En Jezus laat zich als Hoofd niet van zijn Lichaam
scheiden. Christen zijn bestaat uit de omgang met andere
christenen als leden van Christus’ Lichaam. Jezus’
Lichaam is pas volledig als al de leden van zijn Lichaam er
zijn en functioneren!

B. De kernverantwoordelijkheid
De kernverantwoordelijkheid: Elkaar liefhebben net
zoals Christus ons liefheeft

f Lees Johannes 13:34-35; 1 Tessalonicenzen 3:12.
Elkaar liefhebben is de hoogste norm voor christelijke
gemeenschap! Ten eerste: het is belangrijk te beseffen dat
dit een gebod van Jezus is. We hebben hierin dus niet een
keus. Het is een opdracht! Ten tweede: Jezus stelt de norm
vast: christenen horen elkaar lief te hebben evenals Christus ons lief heeft. En ten derde: dit soort liefde heeft de
grootste aantrekkingskracht, want “aan jullie liefde voor
elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.”
Jezus Christus heeft ons het eerste lief gehad (1 Johannes
4:19), vóór de schepping van de wereld (Efeziërs 1:4),
vóór we geboren werden, vóór we het evangelie hoorden
(Romeinen 10:14-17) en vóór we begrepen wat zonde,
verlossing en oordeel was (Johannes 16:8-10). Hij heeft
ons lief als een vriend die altijd alles samen met ons wil
doen (Johannes 15:14). Hij heeft ons lief zoals een herder
zijn schapen liefheeft. Hij zoekt het verloren of verdwaalde
schaap totdat Hij het vindt. Hij draagt de zwakke op zijn
schouder of aan zijn hart terug naar de kudde. Hij leidt
zijn schapen naar de groenste weide en Hij beschermt hen
tegen leeuwen en beren (Johannes 10:9-10). Hij heeft ons

2. Christelijke gemeenschap wordt gekenmerkt door
relaties in groepsverband
Wat zouden christenen kunnen doen als zij bij elkaar
komen?
f Lees Handelingen 2:42; 5:42; Efeziërs 5:19; 1 Timoteüs
4:13.
De meeste christenen komen regelmatig bij elkaar in
grotere en kleinere groepen. Tijdens deze bijeenkomsten
vertellen ze over het evangelie en lezen of bestuderen ze de
Bijbel. Ook zingen, bidden en eten christenen met elkaar.
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5. Andere verantwoordelijkheden m.b.t onze houding

lief met een zelfopofferende liefde (Johannes 10:11). Ja,
Hij heeft ons lief met een eeuwige, onveranderlijke liefde
(Jeremia 31:3). Dit is de norm voor liefhebben.
Mogelijke toepassingen. Liefde is geduldig, vriendelijk en
niet verbitterd tegenover een persoon die je onrecht
aandoet (zie 1 Korintiërs 13:4-8). Christenen horen liefde
te betonen aan mensen die sociaal uitgestoten worden,
hulpeloos zijn of zich vijandig gedragen. Christenen horen
altijd het initiatief te nemen om lief te hebben en iets
opbouwends voor de ander te doen of bereid te zijn om op
een onzelfzuchtige en zelfopofferende manier een ander te
dienen. Liefde is een opdracht aan ons, maar gelukkig
wordt deze liefde mogelijk gemaakt door de Heilige Geest
die in ons woont (Romeinen 5:5).

Aanvaard elkaar. f Lees Romeinen 15:1-7.
Groet elkaar met een heilige kus. f Lees Romeinen 16:16.
Zet elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars en draag
elkaar geen kwaad hart toe. f Lees Galaten 5:26.
Aanvaard elkaars gezag. f Lees Efeziers 5:21.
Leef in vrede met elkaar. f Lees 1 Tessalonicenzen 5:13.
Streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor
ieder ander. f Lees 1 Tessalonicenzen 5:15.
Wees in de omgang met elkaar zo nodig de minste.
f Lees 1 Petrus 5:5-6.

C. Verantwoordelijkheden m.b.t. Onze houding

1. Verantwoordelijkheid: Veroordeel elkaar niet
langer. Geef elkaar geen aanstoot. Erger elkaar niet

D. Verantwoordelijkheden m.b.t. Ons spreken

1. Verantwoordelijkheid: Heb elkaar lief met de
innige liefde van broeders en zusters. Acht de ander
hoger dan jezelf
Mogelijke toepassingen. Innige liefde van broeders en
zusters betekent dat je je vertrouwen, je diepe gevoelens en
je geestelijke eenheid alleen deelt met andere gelovigen in
Jezus Christus. De ander hoger achten dan jezelf betekent
dat je de woorden en daden van andere christenen altijd
serieus neemt en accepteert, behalve als heel duidelijk is
dat de ander kwaad spreekt of doet. Het houdt ook in dat
je alleen goede dingen over de ander vertelt.

f Lees Romeinen 14:13.
Mogelijke toepassingen. De zwakke in het geloof moet
stoppen om de sterke in het geloof te bekritiseren of te
veroordelen. De sterke in het geloof moet stoppen om op
de zwakke in het geloof neer te kijken. We moeten elkaar
als christenen niet dwingen om ons geloof op dezelfde
manier in praktijk te brengen of te beleven. Sommige
christenen eten bepaald voedsel niet en anderen eten alles.
Sommige christenen beschouwen bepaalde dagen als
bijzonder en voor anderen zijn alle dagen gelijk. In plaats
van elkaar hierom te veroordelen of te bekritiseren,
kunnen we beter elkaar waarderen en bemoedigen.

2. Verantwoordelijkheid: Doe je naaste geen kwaad

2. Verantwoordelijkheid: Bedrieg elkaar niet

f Lees Romeinen 13:8-10

f Lees Kolossenzen 3:9.
Mogelijke toepassingen. Wees eerlijk in relaties en met geld.
Spreek alleen de waarheid uit als je de ander daarmee
opbouwt en het in liefde uitspreekt (Efeziërs 4:15,29).

f Lees Romeinen 12:10

Mogelijke toepassingen. Respecteer de relatie of het
huwelijk van de ander. Gedraag je zo in het verkeer dat de
ander zich veilig voelt. Bescherm de bezittingen van de
ander alsof het je eigen bezittingen zijn. Gun de ander wat
hij bezit en wees tevreden met wat je hebt.

3. Verantwoordelijkheid : Onderricht en vermaan
(waarschuw) elkaar in alle wijsheid

3. Verantwoordelijkheid: Wees goed (vriendelijk
HSV) voor elkaar en vol medeleven (en vergeef
elkaar)

f Lees Kolossenzen 3:16.
Mogelijke toepassingen. Onderricht elkaar in de
huisgemeenten, kringen of groepen, door bijvoorbeeld te
delen wat je in je stille tijd geleerd hebt. De roeping en
taak om onderricht te geven aan christenen is niet alleen
voor de herders of oudsten van een gemeente, maar voor
alle christenen (Matteüs 28:19-20).
Wijs elkaar in waarheid en liefde terecht, maar doe dat
onder vier ogen (Matteüs 18:15). Graveer Gods woorden
in elkaars verstand door zijn woorden met elkaar te
overdenken en uit het hoofd te leren. (Deuteronomium
6:6-7).

f Lees Efeziërs 4:32a
Mogelijke toepassingen. Help de ander zonder kritiek of
afwijzing. Barmhartigheid overwint het oordeel (Jakobus
2:13).
4. Verantwoordelijkheid: Verdraag elkaar en vergeef
elkaar
f Lees Efeziërs 4:2; Kolossenzen 3:13
Mogelijke toepassingen. Vergeef je medegelovige van harte
zoals de Heer jou vergeven heeft (zie Hebreeën 8:12).
Besef dat als je de ander niet vergeeft, God jou ook niet zal
vergeven (Matteüs 6:14-15). Bid voor hem en neem het
initiatief om op een positieve manier met hem om te gaan.
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3. Verantwoordelijkheid: Wees gastvrij voor elkaar

4. Verantwoordelijkheid: Spoor elkaar ertoe aan lief te
hebben en goed te doen. Moedig elkaar aan om
naar de samenkomsten of bijeenkomsten te gaan

f Lees 1 Petrus 4:9.
Mogelijke toepassingen. Geef voedsel en onderdak aan
christelijke arbeiders die op doorreis zijn. Stel je woning
(of kamer, als je thuis woont en je ouders het goed vinden)
open en beschikbaar voor bijeenkomsten met andere
christenen.
4. Andere verantwoordelijkheden m.b.t. onze
handelingen
Was elkaars voeten. f Lees Johannes 13:14.
Heb elkaar lief. f Lees Johannes 15:12.
Dien elkaar in liefde. f Lees Galaten 5:13.
Help elkaar met de geestesgaven die je ontvangen hebt.
f Lees 1 Petrus 4:10-11.
Wees verbonden met elkaar. Ga met elkaar om door in het
licht te wandelen. f Lees 1 Johannes 1:7.

f Lees Hebreeën 10:24-25.
Mogelijke toepassingen. Beschouw zowel de onderlinge
liefde in relaties als de activiteiten in de gemeente als
belangrijk. Neem elke week actief deel aan een of andere
bijeenkomst met andere christenen (bijvoorbeeld een
eredienst of een kring, een bediening of een dienstbetoon
samen met anderen).
5. Andere verantwoordelijkheden m.b.t. ons spreken
Wijs elkaar terecht.
f Lees Hebreeën 3:12-13, Romeinen 15:14.
Zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen.
f Lees Efeziërs 5:19.
Troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld.
f Lees 1 Tessalonicenzen 5:11.
Spreek geen kwaad van elkaar. f Lees Jakobus 4:11.
Klaag niet over elkaar. f Lees Jakobus 5:9.
Belijd elkaar je zonden en bid voor elkaar.
f Lees Jakobus 5:16.

F. Verantwoordelijkheden in praktijk brengen
1. Kortom …
Christelijke gemeenschap bestaat uit het in praktijk
brengen van de genoemde verantwoordelijkheden in je
omgang met je medechristenen. Zo laat je zien dat liefde
hét kenmerk is van het christen zijn. Christelijke
gemeenschap bestaat dus uit het uitvoeren van de
verantwoordelijkheden ten aanzien van elkaar op de
gebieden van je houding, je spreken en je handelen.

E. Verantwoordelijkheden m.b.t. Ons handelen
1. Verantwoordelijkheid: Omring elkaar met dezelfde
zorg

f Lees 1 Korintiërs 12:25.
Mogelijke toepassingen. Zet je vermogens (talenten,
geestesgaven, bekwaamheden, ervaringen) en
mogelijkheden die God je gegeven heeft in om anderen te
dienen. Help de zwakken en ontwikkel de sterken zonder
iemand voor te trekken.

2. Maar: maak van de verantwoordelijkheden geen
wetten!
De verleiding, waar christenen voor moeten oppassen, is
natuurlijk om deze verantwoordelijkheden om te zetten in
christelijke wetten die je maar heel moeilijk allemaal kunt
houden. Geen enkele christen kan al deze christelijke
verantwoordelijkheden tegelijk in praktijk brengen! God
vraagt gelukkig ook niet van ons dat we al die
verantwoordelijkheden allemaal in een keer kunnen
dragen. God verwacht wel dat je steeds in een of meer van
deze verantwoordelijkheden blijft groeien. Hierbij moet je
rekening blijven houden met je persoonlijke roeping en de
gaven, die God je daartoe gegeven heeft.

2. Verantwoordelijkheid: Draag elkaars lasten, maar
draag je eigen pak

f Lees Galaten 6:2 (Grieks: last) en Galaten 6:5 (Grieks:
pak).
Mogelijke toepassingen. Steun de ander in de
moeilijkheden die voor hem te zwaar zijn om alleen te
dragen. Draag zijn tragedies, crisissen en verliezen (zijn
lasten) met hem mee.
Maar ieder moet wel zijn eigen pak bestaande uit zijn
eigen gedachten, gevoelens, houdingen, motieven,
geloofsovertuigingen, behoeften, keuzen en waarden zelf
dragen. Voor deze dingen is hij alleen verantwoordelijk.
Een christen moet ook de verantwoordelijkheid voor wat
hij met zijn tijd, bezittingen, talenten en lichaam doet zelf
dragen. Niemand anders dan hijzelf is verantwoordelijk
voor deze dingen. Hij blijft verantwoordelijk voor zijn
eigen gedrag en reacties.

©Stichting Deltacursus, 2000–2010

Suggestie:
Kies een of twee van de christelijke
verantwoordelijkheden en oefen je
daarin gedurende een aantal maanden.
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