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Doel van dit gesprekspapier
Met elkaar nadenken over de christelijke gemeenschap en dat toepassen op de eigen kring.

Methode
De achtergrond van de studies van dit jaar wordt gevormd door het boek Doelgericht Leven van Rick
Warren, ISBN 90-6353-413-2. Het verdient aanbeveling om dit boek erbij te houden. In dit geval gaat het om
dag 15 t/m 19. De inhoud van dag 15 blijft wat op de achtergrond. Dit is voor een deel behandeld in
gesprekspapier 4 van dit jaar (Jezus aannemen) en gesprekspapier 4 van 2003-2004 (Kinderen dopen?).

Gebed
Ontmoeting met elkaar
 Noem de beste vriend die je ooit hebt gehad. Wat maakte die vriendschap zo waardevol?
 De gemeente wordt in de Bijbel “het huisgezin van God” genoemd (b.v. 1 Timotheüs 3: 14).
Rick Warren schrijft daarover “Wanneer we in Jezus gaan geloven, wordt God onze Vader, worden
wij zijn kinderen, worden andere gelovigen onze broers en zussen en wordt de gemeente onze
geestelijke familie.”
Hoe ervaar jij onze gemeente? Welke eigenschappen van de gemeente dragen bij aan een
familiegevoel?

Bezinning vanuit de Bijbel
 Lezen: Romeinen 12: 4-5 en 1 Corinthiërs 12: 21-23
1. Hoe wordt de onderlinge verhouding van de “lidmaten” van de gemeente hier beschreven?
2. Wat heeft ons dat te zeggen?
3.

Rick Warren schrijft (blz. 142 en verder):
“Gemeenschap houdt in dat we ons leven met elkaar delen.”
“Bij de gemeenschap is de omvang van belang: hoe kleiner, hoe beter.”
“Zodra een groep groter wordt dan zo’n tien personen gaan er mensen afhaken.”
“Jezus wist dat twaalf personen ongeveer het maximum is wanneer we willen dat iedereen er actief bij
betrokken is.”
Maar hij schrijft ook:
“Helaas vormt zelfs betrokkenheid bij een kleine groep geen garantie dat we echte onderlinge
gemeenschap zullen ervaren. Vaak blijven bijbelkringen en huiskringen in oppervlakkigheid steken,
omdat de leden er geen idee van hebben wat het betekent om echte onderlinge gemeenschap te ervaren.”
Vervolgens bespreekt hij vier kenmerken van echte gemeenschap: oprechtheid, wederkerigheid,
medeleven en genade.
Probeer in je eigen woorden per kenmerk de echte en de niet-echte gemeenschap met voorbeelden
duidelijk te maken. Op de bladzijden 143-147 vind je genoeg materiaal!
Echte gemeenschap
Niet-echte
gemeenschap
(Opr)echtheid
Wederkerigheid
Medeleven
Genade

4.

“Dag 19” spreekt over “gemeenschap ontwikkelen”. Daarbij worden vijf belangrijke voorwaarden
genoemd om gemeenschap te kunnen ontwikkelen.
a. Eerlijkheid. Héél de Bijbel benadrukt het belang van het eerlijk zijn tegenover elkaar én het elkaar
durven aanspreken op dingen die niet deugen. Lees Efeze 4: 25 en Galaten 6: 1-2.
*Bespreek de stelling: “Veel gemeenten en huiskringen blijven oppervlakkig doordat de leden bang
zijn voor conflicten. Meneer ‘Lieve Vrede’ komt telkens tussen beide en creëert een verziekte
omgeving vol geheimen waar de roddel welig tiert.”
**Waar moet je op letten als je elkaar “de waarheid” zegt?
b. Nederigheid. Lees 1 Petrus 5: 5, Romeinen 12: 16 en Filippenzen 2: 3-4. Welk beeld heb jij bij
“nederigheid”? Waarom zou nederigheid belangrijk zijn voor het ontwikkelen van gemeenschap?
c. Vriendelijkheid. Lees Romeinen 15: 2, Titus 3: 2 en Romeinen 12: 10. Waarom zou vriendelijkheid
zo belangrijk zijn voor het ontwikkelen van een gemeenschap? Hoe kun je vriendelijk(er) worden?
d. Vertrouwelijkheid. Lees Spreuken 16: 28, 18: 8, 20: 19, 26: 20. Hoe komt het dat wij zo
gemakkelijk verkeerde dingen van anderen doorvertellen/bespreken? Hoe ga jij om met geruchten
en praatjes die jou ter ore komen?
e. Regelmaat. Lees Hebreeën 10: 25 en Handelingen 2: 46. We moeten de gewoonte ontwikkelen om
met elkaar samen te komen. Een gewoonte is iets wat je met regelmaat doet. Goede gewoonten
geven richting aan je leven, je hoeft niet telkens over alles na te denken. Ze helpen je het goede
spoor te houden ook als je er zelf wat minder “bij” bent.
*Bespreek de stelling: “Een reden waarom de onderlinge gemeenschap in veel gemeenten zo
oppervlakkig is, is dat men onvoldoende tijd met elkaar doorbrengt, en wanneer men samen is
luistert men meestal toe terwijl er één persoon aan het woord is”.
**Bespreek de stelling: “Gemeenschap is niet gebaseerd op wat we prettig vinden, maar op de
overtuiging dat ik die gemeenschap nodig heb voor mijn geestelijke gezondheid.”

 Lezen: Handelingen 2: 42-47 en 4: 32-37.
5. Hier zien we voorbeelden van de manier waarop men in de eerste gemeente met elkaar omging. Welke
principes kunnen we uit deze verzen halen?
 Lezen: 1 Korinthiërs 1: 10
6. *Wat betekent het voor gelovigen om “één van hart en ziel” te zijn?
**Wat is het verschil tussen eenheid en gelijkvormigheid?
 Lezen: Jacobus 4: 6
7. Waarom wordt hier zo duidelijk stelling genomen tegen trots?
 Lezen: 1 Johannes 3: 14-18
8. Welke uitleg geeft Johannes ons over onze verantwoordelijkheid om andere gelovigen lief te hebben?
9. Bespreek de stelling: “Liefde wordt het best tot uitdrukking gebracht door tijd te nemen voor iemand”.

Dankgebed en voorbede
Neem de tijd om ervoor te bidden dat je kleine groep een plek zal zijn waar iedereen zich vrij voelt om zijn
of haar echte gevoelens uit te spreken (echtheid); waar verschillen gerespecteerd worden (respect); waar
iedereen wil bijdragen aan geestelijke groei (saamhorigheid); waar je tijd met mensen besteed om hen te
leren kennen (gastvrijheid) en waar je steun en acceptatie vindt, ondanks je zwakheden (eenheid). Wees niet
bang om anderen je moeilijkheden of zwakke punten op de bovengenoemde terreinen toe te vertrouwen.

Zingen
Gezang 303: 1, 2, 5
De ware kerk des Heren,
Door God bijeen vergaderd,
Met God zijn wij verbonden,
in Hem alleen gegrond,
één volk dat Hem behoort,
met Vader, Zoon en Geest,
geschapen Hem ter ere,
als kindren van één Vader;
met alwie overwonnen,
de bruid van zijn verbond,
één doop, één Geest, één woord.
alwie zijn trouw geweest.
dankt aan zijn dood het leven.
zo offert allerwege
Bewijs ons uw genade,
Hij is haar Bruidegom.
de kerk U lof en prijs.
dan zingen wij bevrijd
Want God, zo staat geschreven, Eén naam is aller zegen,
de glorie van uw daden,
zag naar zijn dienstmaagd om.
één brood is aller spijs.
in tijd en eeuwigheid.
januari 2005 – L.C. Buijs

