


51. KERK,
 GEMEENTE of
COMMUNITY?



Wat is jouw beeld van een kerk of gemeente?

- Dienst op zaterdag/zondag
- Stoelen/banken
- Podium en kansel
- Een orgel/instrumenten
- Voorganger/dominee
- Preek
- Gebeden 
- Bijbels en muziekbundels
- Collecte
- Lidmaatschap
- Zondaarsgebed



Een stukje kerkgeschiedenis

- We lezen in het het boek Handelingen hoe de eerste gemeenten 
ontstaan die dagelijks bij elkaar kwamen (community), het brood 
braken, waar ongelovigen tot geloof kwamen, die discipelen 
maakte, mensen doopten, waar tekenen en wonderen gebeurde etc. 
33 tot 300

- Rond 300 richt keizer Constantijn de katholieke kerk op, er komt ter 
aanbidding van de zon de zondag als eredag ipv de sabbat. Veel 
misleiding met het aanbidden van beelden of betalen van aflaten 
300-1517

- Maarten Luther komt met de reformatie, de protestantse kerk  en 
stelt de wandaden van de katholieke kerk aan het licht. 
(Rechtvaardiging door geloof alleen, trekt de leer dat de paus de 
plaatsvervanger van Christus is in twijfel.) 1517-1609



- De baptisten brengen de waarheid van de waterdoop weer 
terug, de eerste kerk ontstaat in Amsterdam. 1609-1738

- De methodisten onder leiding van John Wesley brengen de 
waarheid van de heiliging uit het geloof terug. 1738-1830

- De 7e dag adventisten brachten de hoop van de wederkomst 
weer levend en het belang van de 7e dag, de sabbat. 1830-1871

- Finney en Moody brengen de waarheid van de doop in de 
Heilige Geest terug en de kracht. 1871-1906

- De Pinksterbeweging en de apostolische beweging brengen de 
waarheden over het belang van de gaven van de Geest en de 5 

voudige bediening weer terug. 1906-



Wat zou er gebeuren als iemand in de rimboe een Bijbel vind en 
God wil gaan dienen?

1. In het OT leest hij hoe het begon en God handelde met zijn volk 
Israël. God belooft hierin een Verlosser die de wereld zou 
verlossen van de zonde.

2. In het NT leest hij dat Jezus de Verlosser is en hoe Hij de zieken 
geneest en het Evangelie brengt van het Koninkrijk. Ook leest hij 
over de dood en opstanding van Jezus.

3. Als hij aankomt bij Handelingen leest hij over de uitstorting van 
de Heilige Geest en hoe de eerste christenen leefde in de kracht 
van de Geest

4. In de overige brieven leest hij verdiepingen van het onderwijs 
dat Jezus gaf afkomstig van zijn volgelingen



- Zijn onze tradities gebaseerd op de cultuur of op de Bijbel?

- Heeft Jezus ons opgedragen om denominaties te starten of 
discipelen te maken?

- Zouden er diensten zijn op alleen zondag (individualistische 
samenleving) of spreekt de Bijbel over een hechte 
gemeenschap?

- Zou deze man mensen bij het evangeliseren naar een kerk 
sturen zodat de voorganger/dominee voor hem zou bidden?

- Heeft in een gemeente iedereen iets of bid, preekt en getuigt 
alleen de voorganger en is de rest toeschouwer?



Wat betekenen het woord kerk?

- Het woord kerk komt van Kurkiakos (Strong 2960) en betekent “dat 
wat de Heer toebehoort. Het komt maar 2 keer in de Bijbel voor en 
heeft niks te maken met een kerkgebouw. (1 Korinthe 11:20, 
Openbaring 1:10)

- In het woordenboek wordt dit als volgt beschreven: 1) Aan God gewijd 
gebouw 2) Basiliek 3) Bedehuis 4) Bedeplaats 5) Bidplaats 6) 
Bouwwerk 7) Deel van een stad 8) Dom 9) Gebedshuis

- Een kerkgebouw wordt pas ingesteld door Constantijn rond het jaar 
300, mensen kwamen daarvoor in de huizen bijeen en braken daar 
het brood. 

- Veel protestantse en katholieke kerken zijn gericht op het oosten 
omdat dit van oorsprong komt van het aanbidden van de zonnegod.



- De Bijbel beschrijft het samenkomen van de christenen als een gemeente, dit is 
het woord Ekklesia (Strong 1577)

Groet Priscilla en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus. Zij 
hebben voor mijn leven hun hals gewaagd. Niet alleen ik ben hun 

dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen. Groet ook de 
gemeente (Strong 1577) bij hen aan huis. Groet mijn geliefde Epenetus, 

die de eersteling is voor Christus van Achaje.
Romeinen 16:3 - 5 HSV

U groeten de gemeenten van Asia. In de Heere groeten u hartelijk Aquila 
en Priscilla met de gemeente (Strong 1577) in hun huis.

1 Korinthe 16:19 HSV

Groet de broeders die in Laodicea zijn, en Nymfas en de gemeente 
(Strong 1577) in zijn huis.

Kolossenzen 4:15 HSV

Wat is een gemeente?



Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de 
Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei 

tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en 
bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, 

Die in de hemelen is. 

En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik 
Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen 

haar niet overweldigen. En Ik zal u de sleutels van het 
Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de 

aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u 
ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. 

Mattheüs 16:16-19 HSV

De gemeente is een regerende bijeenkomst die kan binden en ontbinden!



Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de aarde 
bindt, zal in de hemel gebonden zijn; en alles 

wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel 
ontbonden zijn. 

Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde 
iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het 
hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in 
de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn 
Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun 

midden. 
Mattheüs 18:18-20 HSV



Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar 
medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op 

het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus 
Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed 

samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op Wie 
ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.

Efeze 2:19-22 HSV

Maar Hij antwoordde en zei tegen hem die dat tegen Hem zei: Wie is 
Mijn moeder en wie zijn Mijn broers? En Hij strekte Zijn hand uit 
over Zijn discipelen en zei: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders. 

Want wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is, die is 
Mijn broeder en zuster en moeder.

Mattheüs 12:48 - 50 HSV

De gemeente bestaat uit wedergeboren/Geestvervulde broeders en 
zusters!



Iedereen mag een bijdrage hebben!

Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, 
heeft iedereen een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of 
hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij 

heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw.
1 Korinthe 14:26 HSV

Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in 
alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met 
psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de 

Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden 
of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, 

terwijl u God en de Vader dankt door Hem.
Kolossenzen 3:16 - 17 HSV



Hoe wordt een groep discipelen een gemeente?

En nadat zij aan die stad het Evangelie verkondigd hadden en veel 
discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystre, Ikonium 

en Antiochië, en zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden 
hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel 

verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan. En toen zij 
in elke gemeente door het opsteken van de handen voor hen 

ouderlingen gekozen hadden en onder vasten gebeden hadden, 
droegen zij hen op aan de Heere, in Wie zij nu geloofden.

Handelingen 14:21-23 HSV

Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben 
Ik in hun midden.

Mattheüs 18:20 HSV



En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen 
gemeenschappelijk;  en zij verkochten hun bezittingen en 

eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig 
had. 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; en zij loofden God en vonden genade bij heel 
het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, 

aan de gemeente toe.
Handelingen 2:44 - 47 HSV

Een community? (gemeenschap)

- Een groep mensen die samenleeft en samenwerkt
- Het met één of meer anderen deel hebben aan iets
- Een groep mensen die iets gemeenschappelijks hebben



En de menigte van hen die geloofden, was een van hart en 
een van ziel; en niemand zei dat iets van wat hij bezat, 

van hemzelf was, maar alles hadden zij 
gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote 

kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus; 
en er was grote genade over hen allen.  

Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed; 
want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten 

die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden 
die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd 

uitgedeeld naar dat men nodig had.
Handelingen 4:32 - 35 HSV



Wat is het doel van een gemeente/community?

De kerk is veranderd van een plek waar discipelen worden 
toegerust naar een plek voor evangelisatie 

1. Gods koninkrijk zichtbaar maken op aarde, net zoals het in de 
hemel is! (Gebed is de motor van een gemeente, daarbij 
zullen veel mensen tot bekering komen)

2. Discipelen maken door middel van zuiver onderwijs (theorie 
en praktijk)

3. Samen in liefde samenleven als een familie (gemeenschap 
door middel van samenzijn, eten, bemoedigen, elkaar 
scherpen etc.)



Wanneer heb je een gezonde gemeente?

- Als er discipelen ontstaan die zichzelf gekruisigd hebben en de liefde van 
Jezus laten zien aan de mensen om zich heen. (opnieuw geboren, 
gedoopt in water en in de Geest)

- Als deze discipelen groeien in het geloof door de zuivere melk van het 
Woord en van geestelijke baby`s naar geestelijke vaders zullen groeien

- Als er actieve christenen ontstaan en geen toeschouwers (lauwheid), dus 
wordt er eensgezind gebeden en gevast om Gods koninkrijk zichtbaar te 
maken op aarde

- Niet de aantallen tellen maar de vruchten! Hypergenade kerken zitten zo 
vol maar bij vervolging zullen ze net zo snel weer leeglopen (levens die 
omdraaien, bekering)

- Als de mensen het hebben over God als ze bij elkaar komen (geen 
wereldse gelijkvormigheid), en met elkaar praten ipv over elkaar



- Wat doen de mensen van je gemeente de rest van de week? Wat je 
vrijdag/zaterdagavond doet zegt meer over wie je bent dan de 
zondagmorgen. (Heilig leven)

- Dat er onderling geen schaamte is om elkaar aan te spreken op 
onbekeerde zondes, dat het ijzer om ijzer is en dwaalleer geen grond 
krijgt (bijv. exclusiviteit) 

- De 5 voudige bediening is werkzaam die de gelovigen toerust tot 
dienstbetoon

- De gaven van de Geest zijn werkzaam in de gemeente en zijn niet 
alleen beperkt tot het leiderschap

- Iedereen kan dopen, handen opleggen, voor zieken bidden, demonen 
uitdrijven etc.





Bronvermelding:

De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan: 

- De Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © 2010-2016 HSV

- De Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004 NBV

- De Bijbel in de BasisBijbel, © 2013-2021 BasisBijbel

Aanbevolen boeken:

– De laatste reformatie van Torben Sondergaard

– Terug naar de eerste gemeente van Gospel Fellowships


