
Les 41.

De Gemeente.

1. Definities.

Efeze 1:22 “En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is,
gegeven aan de gemeente.”

Efeze 1:23 “die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt”.

Efeze 2: 21 “In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de
Here”.

Efeze 2:22 “in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest”.

De oude tempel was Gods’ woning door de “shekinah” of wolk der heerlijkheid:

Ex. 40:34-35 “En de wolk bedekte de tent der samenkomst, en de heerlijkheid des HEREN
vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent der samenkomst niet kon
binnengaan, want de wolk rustte daarop, en de heerlijkheid des HEREN
vervulde de tabernakel”.

2 Kron 5:13-14
“Toen zij tezamen trompetten en eenstemmig een lied lieten horen, om de
HERE te loven en te prijzen, en de stem verhieven bij trompetten, cimbalen en
andere muziekinstrumenten, en de HERE aldus prezen: Want Hij is goed, want
zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid – toen werd het huis, het huis des
HEREN, vervuld met een wolk, zodat de priesters vanwege de wolk niet konden
blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid des HEREN had het huis
Gods vervuld”.

De Here woont in de nieuwe tempel, de Gemeente, door de Heilige Geest. Het woord
“ecclesia” d.i. Gemeente, dit betekent “uitgeroepen vergadering”

2. Hoe de Gemeente gevormd wordt.

1 Kor. 12:12 “Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het
lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus”.

1 Kor. 12:13 “want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden,
hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest
gedrenkt”�

Efeze 2:22 “in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest”.

Hand. 2:47 “en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here
voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden”.



3. Wanneer de Gemeente begon.

Matth. 16:18 “En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen
en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen”.�

Toen Christus Jezus deze woorden sprak was de gemeente nog toekomstig.

Efeze 3:9 “en in het licht te stellen (wat) de bediening van het geheimenis (inhoudt), dat
van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen”.

Efeze 3:5 “dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de
kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de
heiligen, zijn apostelen en profeten”�

1 Kor. 12:12-13
“Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het
lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus; want door één
Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij
slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt”.

Hand. 1:5 “Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt
worden, niet vele dagen na deze”

Hand. 5:8 “maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij
zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het
uiterste der aarde”.

De Gemeente begon tot de gelovigen tot één lichaam gedoopt werden. Toen
werden de discipelen en de eerste christenen voor het eerst “Gemeente”
genoemd.

4. De opdracht aan de Gemeente.

Hand. 1:8 “maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij
zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het
uiterste der aarde”.

5. De houding en de verwachting van de Gemeente.

1 Thess. 1:9-10
“Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van
de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen,
en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft,
Jezus, die ons verlost van de komende toorn”.

Titus 2:12-13 “om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten
verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,
verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze
grote God en Heiland, Christus Jezus”



1 Thess. 4:14-17
“Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen,
die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een
woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in
geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het
roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de
hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen
wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk
weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here
wezen”.

Het woord “Gemeente” wordt in het Nieuwe Testament alleen gebruikt voor:

1e. Het lichaam van alle gelovigen vanaf Pinksteren tot aan het moment van de opname
van de Gemeente, 1 Thessalonicenzen 4:13-17. Dit is “de Gemeente welke Zijn
lichaam is”, Efeze 1:23. Gevormd door de doop met de Geest, 1 Korinthe 12:12-13.
Zij is een organisme, geen organisatie.

2e. Iedere uitgeroepen vergadering, zoals de volksvergadering van Efeze (Handelingen
19:32, 39) of de Israëlieten “geroepen uit” Egypte, in de woestijn. (Handelingen 7:38)

3e. In het meervoud “Gemeenten” wordt het woord gebruikt voor:
Plaatselijke vergaderingen van gelovigen in de Here Jezus Christus die in Zijn Naam
samenkomen, voor aanbidding en dienst.


