
 
 

LES 05 
 
DE GEMEENTE 

 
 
 

1. INLEIDING 
Waarom heb ik een gemeente nodig? Zwak? Ik? Packer, met een krachtig geloof, vertelt van zijn 
zwakte. 
 

2. DE VRAAG 
 
Wat kan een gemeente voor u betekenen?   

3. UITLEG 
 
In twee vorige lessen is u iets verteld over Bijbellezen en bidden. In deze les gaat het om de 
gemeente van Christus1 waarvan u lid bent. Misschien bent u niet verbonden met een kerk. Het is 
toch goed om u hierover iets te vertellen. Wat kunt u van een gemeente van Christus 
verwachten? 
 
Bij het oud worden verandert er veel. De gemeente van Christus blijft altijd aanwezig. Deze 
gemeente is er voor mensen van alle leeftijden, dus ook voor u die ouder geworden bent.  
 
Er gebeurt veel in een gemeente. Er is aandacht voor jongeren, mensen krijgen onderwijs, er 
wordt gepreekt, gedoopt en avondmaal gevierd.2 Een bijzondere taak van de gemeente is om 
voor mensen te zorgen. Dat gebeurt door voorgangers en door de leden van de gemeente. Dit 
noemen wij pastorale zorg. Jongeren bezoeken ouderen. Ouderen bezoeken jongeren. Soms zijn 
dat persoonlijke contacten, soms ontmoet men elkaar in een groep. Leden van de gemeente 
hebben elkaar nodig. 
 
Iedereen die oud geworden is heeft ook anderen nodig, of kan zelf iets betekenen voor anderen. 
Zorgen voor elkaar is, zeker in deze tijd, heel belangrijk. Het vraagt om grote inzet. Het is 
wezenlijk voor de gemeente. 
 
Met nadruk wil ik erop wijzen dat u hierin ook een taak hebt. Omzien naar elkaar is niet 
ingewikkeld. Het gaat om een gebaar, een kaart of een brief, aandacht, voor iemand bidden, een 
telefoontje of een bezoek. U kunt even naar iemand omzien, even mee oplopen, even luisteren. 
Andersom kan het ook belangrijk zijn voor u.  
 
Belangrijk is ook de samenkomst van de gemeente waar gebeden en gezonden wordt. Dat is een 
plek waar u de eenheid kunt beleven. Dat zijn momenten van bemoediging en van troost. U komt 
erdoor in het juiste spoor en u gaat weer leven met verwachting. Als u de gemeente niet hebt, 
dooft het vuur van het geloof uit. Jezus schakelt Zijn gemeente in voor anderen en voor u. 
 

 
1 De gemeente van Christus is ontstaan op het Pinksterfeest in Jeruzalem. Daarna zijn in de hele wereld mensen 
tot geloof gekomen. De gelovigen vormden gemeenten. In ons land is er een veelvoud van gemeenten en kerken, 
die allemaal iets met Jezus hebben. In deze les noem ik zo’n groep: gemeente van Christus. 
2 Jezus heeft de doop en het avondmaal aan de gemeente gegeven. Hij wil door water, brood en wijn het geloof 
versterken. Deze tekenen benadrukken Zijn woorden: ‘Het is echt waar wat Ik u beloof.’ 



Link: Onderweg: https://www.onderwegonline.nl/7256-wat-kunnen-ouderen-voor-de-gemeente-

betekenen 

 
4. WAAR GAAT HET OM 

 
De gemeente wordt in de Bijbel vergeleken met een kudde schapen, een wijnstok met ranken, 

een lichaam met leden, een bruid, enzovoorts. In elke vergelijking vertelt de Bijbel u weer iets 

anders over het gemeente-zijn. In al die voorbeelden valt op dat Jezus de Bron of het Fundament 

is, Hij is de Herder Die leidt.  

Kort gezegd: de gemeente is een gave aan u. Zij is ook een opgave voor u. U ontvangt liefde en 

trouw, maar u hebt zelf ook een taak. Dat blijft, hoe oud u ook wordt.  

5. VERDIEPING 
 

a. De gemeente is een lichaam. Dat lezen wij in de Bijbel in 1 Korintiërs12:12-27. In de 
Bijbel in Gewone Taal wordt het eenvoudig duidelijk.3 

b. Biddend kunt u het geheim van de gemeente ontdekken. 
c. Laten wij er ook van zingen: ‘De Kerk van alle tijden’. 

 
6. WIJ PRATEN SAMEN VERDER 

 
1. Hoe waardeert u uw gemeente? 

2. Wat zou de gemeente voor u kunnen betekenen? 

3. Hoe kunt u iets betekenen voor de gemeente? 

4. Soms hebt u behoefte aan een vertrouwelijk gesprek. In wie hebt u vertrouwen en wie kan 

dat gesprek met u voeren?  

 
 

 
3 Christenen vormen samen één geheel  
12 Het menselijk lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen. En al die verschillende delen vormen 

samen dat ene lichaam. Net zo vormen wij samen één lichaam, want we horen allemaal bij Christus. 13We zijn 

allemaal gedoopt. We hebben allemaal die ene heilige Geest gekregen. Dat geldt voor Joden en voor niet-Joden, 

voor slaven en voor vrije mensen. Wij vormen samen één geheel. Alle delen van het lichaam zijn nodig 14Een 

lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit veel verschillende delen. 15Stel dat de voet zegt: ‘Jammer, ik hoor niet 

bij het lichaam, want ik ben geen hand.’ Dat kan de voet wel zeggen, maar een voet hoort toch echt bij het 

lichaam! 16Of stel dat het oor zegt: ‘Jammer, ik hoor niet bij het lichaam, want ik ben geen oog.’ Dat kan het oor 

wel zeggen, maar een oor hoort toch echt bij het lichaam! 17Als het hele lichaam alleen maar uit ogen bestond, 

dan zouden we niet kunnen horen. En als het hele lichaam alleen maar uit oren bestond, dan zouden we niet 

kunnen ruiken. 18God heeft elk deel van het lichaam een eigen taak gegeven. Precies zoals hij dat wilde. Alle delen 

van het lichaam zijn belangrijk 19-20Een lichaam bestaat dus uit veel delen, en al die delen zijn verschillend. Want 

als ze allemaal hetzelfde waren, zouden ze nooit met elkaar één lichaam kunnen vormen. 
21Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig.’ En het hoofd kan niet tegen de voeten zeggen: ‘Ik 
heb je niet nodig.’ 22Nee, natuurlijk niet! Sommige delen van het lichaam lijken minder belangrijk, maar we hebben 
ze toch echt nodig. 23Ons lichaam heeft ook delen waarvoor we ons schamen, en delen waarmee we onze 
behoefte doen. Maar juist voor die delen zorgen we extra goed, en we bedekken ze zorgvuldig met kleding. 24De 
delen van het lichaam waar we trots op zijn, hebben die extra zorg niet nodig. We zorgen dus extra goed voor die 
delen van ons lichaam die dat nodig hebben. God heeft dat zo gewild, toen hij de mens maakte. 25Want hij wil niet 
dat het ene deel van het lichaam zichzelf belangrijker vindt dan het andere deel. Nee, alle delen van het lichaam 
moeten met elkaar verbonden zijn. 26Als één deel van het lichaam pijn heeft, voelen alle andere delen die pijn ook. 
En als één deel van het lichaam extra goed verzorgd wordt, genieten alle andere delen daar ook van. 
 



7. AFRONDING 
 

Wij proberen samen onder woorden te brengen wat deze les ons heeft geleerd. Vragen die 

opgekomen zijn, noteren wij.  

 
8. DE LUNCH EN/OF DE KOFFIE/THEE WACHT 

 
 

 


