


52. De 7 BEELDEN 
van de GEMEENTE!



Kerk, gemeente of community?

- Wat is jouw beeld van een kerk/ wat betekent 
kerk zijn?

- Wat is een gemeente en wat is een community?

- Wat zou er gebeuren als iemand in de rimboe 
een Bijbel vind?

- Wat is het doel van een gemeente?

- Wanneer heb je een gezonde gemeente?



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 (Strong  1577  Ekkle’sia) 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 16:17-19 HSV

Jezus bouwt zijn Ekkle’sia op de Rots

1. De samenkomst



Beeld 2: Het lichaam van Christus

En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen 
en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan 
de gemeente, die Zijn lichaam is en de vervulling van 

Hem Die alles in allen vervult.
Efeze 1:22-23 HSV

Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de 
leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, 
hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder 

afzonderlijk leden van elkaar. 
Romeinen 12:4-5 HSV

We zijn als gemeente allemaal lid van het lichaam van Christus



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. 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.

Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele. Als 
de voet zou zeggen: Omdat ik geen hand ben, ben ik niet van 

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

lichaam gehoor was , waar zou de reuk zijn ? 



Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in 
het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft. 

Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu 
echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één 

lichaam. 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. 

Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste 
schijnen te zijn, zijn echter juist noodzakelijk. 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. 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, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam 
zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke 

zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden 
alle leden mee. 

Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden 
zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam 
van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.

1 Korinthe 12:12-27 HSV



Beeld 3: Gods maaksel

Want wij zijn Zijn maaksel (Strong 
4161 Poiema), geschapen in Christus 

Jezus om goede werken te doen, die 
God van tevoren bereid heeft, 

opdat wij daarin zouden wandelen. 
Efeze 2:10 HSV

We zijn Gods kunstwerk en worden door Hem gevormd



Maar, o mens, wie bent u toch dat u God 
tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het 

gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt u mij zó 
gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over 

het leem, om uit dezelfde klomp klei het ene 
voorwerp tot een eervol, het andere tot een oneervol 

voorwerp te maken?
Romeinen 9:20-21 HSV

Maar nu, HEERE , U bent onze Vader! Wij zijn het 
leem en U bent onze Pottenbakker: wij zijn allen het 

werk van Uw handen.
Jesaja 64:8 HSV



Beeld 4: Het gezin

En terwijl Hij nog tot de menigte sprak, zie, Zijn moeder en 
broers stonden buiten en zochten Hem om met Hem te 
spreken. Iemand zei tegen Hem: Zie, Uw moeder en Uw 
broers staan buiten en zoeken U om met U te spreken. 

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 12:46 - 50 HSV

We zijn nu deel van het gezin van God!



Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie 
alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot 

heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid 
door lijden zou heiligen. Immers, zowel Hij Die heiligt 

als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. 

Daarom schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders te 
noemen, want Hij zegt: Ik zal Uw Naam aan Mijn 

broeders verkondigen; te midden van de gemeente zal 
Ik U lofzingen. En verder: Ik zal Mijn vertrouwen op 

Hem stellen. En vervolgens: Zie, Ik en de kinderen die 
God Mij gegeven heeft. 
Hebreeën 2:10-13 HSV



Beeld 5: De tempel

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

Gods Geest woont nu in ons lichaam, als een tempel!



Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat 
heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met 

wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen 
licht en duisternis? En welke overeenstemming is er 
tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige 

met een ongelovige? 

Of welk verband is er tussen de tempel van God en de 
afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, 
zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen 
en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij 

zullen Mijn volk zijn.
2 Korinthe 6:14-16 HSV



Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, 
afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als 
pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het 
Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u 

tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is, 

en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die 
wel door de mensen verworpen is, maar bij God 

uitverkoren en kostbaar, 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.

 1 Petrus 2:1-5 HSV



Beeld 6: De bruid

Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de 
Heere, want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus 

Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het 
lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig 

is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen 
onderdanig te zijn. 

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de 
gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft 

overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te 
reinigen met het waterbad door het Woord, 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. 

De gemeente is een bruid die zichzelf heilig toebereid voor Christus



Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun 
eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf 

lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar 
hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. 
Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van 

Zijn gebeente. 

Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich 
aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. 

Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op 
Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het 

bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de 
vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

Efeze 5:22-33 HSV



Verdroeg u mij maar enigszins in mijn dwaasheid; ja, 
verdraag mij toch! Want ik beijver mij voor u met een ijver 

van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één 
Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. 

Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva 
verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven 

worden, weg van de eenvoud die in Christus is. 

Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die 
wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest 

ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie, 
dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. 

2 Korinthe 11:1-4 HSV



En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en 
als een gedruis van vele wateren en een geluid als van 

zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de 
almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en 

ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de 
bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich 

gereedgemaakt. 

En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn 
linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de 

gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: 
Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal 

van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de 
waarachtige woorden van God. 

Openbaring 19:6-9 HSV



Beeld 7: Het leger

Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de 
sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting 

van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige 
verleidingen van de duivel. 

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar 
tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 

wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen 
de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse 

gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God 
aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het 

kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

De gemeente is een leger Gods!



Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, 
en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 

en de voeten geschoeid met bereidheid van het 
Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van 

het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze 
zult kunnen uitblussen. 

En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van 
de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke 

gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de 
Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en 

smeking voor alle heiligen.
Efeze 6:10-18 HSV



Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar 
het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet 

vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 
Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich 
verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte 

gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan 
Christus, en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te 

bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. 
2 Korinthe 10:3-6 HSV

Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. 
Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken 

van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die 
hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. 

2 Timotheüs 2:3-4 HSV



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:

– Gods kerk herontdekt van Derek Prince


