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De gemeente Gods huisgezin Lezen: Hebr.3:1-6 
 
De meeste gemeenten willen een AANSTEKELIJKE GEMEENTE zijn, vaak worden dan 
nieuwe groeimethoden geprobeerd of probeert men andere succesvolle gemeenten na te 
doen. Meestal leidt dit na een tijdje tot teleurstelling, omdat er geen bewustzijn is hoe God 
de gemeente ziet en hoe Hij wil dat de gemeente functioneert. De kracht ligt niet in 
PROBEREN, maar in BEWUSTWORDING van Gods waarheid. We moeten niet 
PROBEREN een Koninklijk Priesterschap en Heilige natie te zijn; we ZIJN het! Door ons 
ervan bewust te worden, kunnen we er naar gaan leven door de kracht van de Heilige Geest.  
Daarom willen we gaan kijken, hoe we als gemeente kunnen groeien naar de blauwdruk, 
die God heeft gelegd in de bijbel voor de gemeente.  
GODDELIJKE INVLOED IN DE WERELD ZULLEN WE ALLEEN HEBBEN IN DE MATE 
WAARIN DE HEILIGE GEEST INVLOED HEEFT IN ONS LEVEN!! 
We gaan ons spiegelen aan Gods woord of we voldoen aan beeld wat God heeft van een 
AANTREKKELIJKE gemeente. Het hart van de Vader is familie! 

 
“Zijn huis zijn wij,” Hebr. 3:6 (niet PROBEER Gods huis te zijn!) 

 
Eén van de allermooiste beelden is dat we Gods huisgezin zijn, Zijn familie. 
Het eerste doel van het gezin is een plaats te zijn van veiligheid en liefde, waar kinderen 
geboren kunnen worden en op groeien naar volwassenheid. 
 
Het gezin van GOD! 
Het eerste wat belangrijk is te beseffen, dat het niet het gezin is van de voorganger of 
oudsten, het is het huisgezin van de Vader zelf! Jezus zei niet tegen Petrus; Weid jou 
schapen, maar weid MIJN schapen. Wat een gedachte: God vertrouwt ons ZIJN schapen 
toe. Wij zijn het huis en de plek waar Hij woont en wil verblijven. 
 

“In wie ook u mee gebouwd wordt tot een woonplaats van God in de Geest.”  
Ef. 2:22   

 
Het is vreselijk als je je niet meer thuis voelt in je huis. Voelt God zich thuis in jouw huis? 
Willen we een plaats zijn waar God zich thuis voelt en wil wonen. Een plaats waar God 
welgevallen aan heeft. Wat laat jij regeren in je huis? Je kan de Geest bedroeven. 
Niet een plaats van volmaakte mensen, maar van oprechte en eerlijke mensen, die 
hunkeren naar heiliging en een rein leven. 
 

“Gelukkig zijn de mensen die eerlijk en oprecht zijn, want zij zullen God  zien.” 
Matt. 5:8 BOEK 

 
Gedoopt tot één lichaam 
Een heel belangrijk punt is dat als we niet tot geloof komen, we worden gedoopt in Zijn 
lichaam. We zeggen zo makkelijk, het gaat alleen om Jezus. Ons hart is arglistig en onder 
het mom “Jezus alleen” kunnen we rechtvaardigen niet naar onze broeder en zuster om te 
kijken. Het is goed met de ogen dicht de Heer te prijzen, maar in de samenkomst is het heel 
belangrijk goed acht te slaan op elkaar.  
Het kan zijn dat we zo met de ogen dicht de Heer aan het prijzen zijn dat we niet door 
hebben dat iemand naast ons in grote nood is en een arm om zich heen nodig heeft. 
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“Ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van 
anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was” Fil. 
2:3-5 

 
Alle kinderen zijn belangrijk in het gezin 

 
“Aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. 
Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder 
toedeelt, gelijk Hij wil. Nu heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun 
plaats in het lichaam aangewezen, zoals Hij heeft gewild.   Gij nu zijt het lichaam 
van Christus en ieder voor zijn deel leden. 1Cor. 12:7,11,18,27 
 
“Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk 
huis, om een heilig priesterschap te vormen “ 1Petr. 2:5  
 

Ons gedrag in Gods gezin 
 
“Mocht ik nog uitblijven, dan weet je, hoe men zich behoort te gedragen in het 
huis Gods, dat is de gemeente van de levende God” 1Tit. 3:15   
 

Een gezin van zorg en aandacht voor elkaar 
 

“opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden gelijkelijk 
voor elkander zouden zorgen.” 1Cor. 12:25  
 
“Stel, dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks 
voedsel, en iemand uwer zegt tot hen: Gaat heen in vrede, houdt u warm en eet 
goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien, wat baat 
dit?” Jac. 2:15,16   
 
“Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen 
en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. Jac.1:27 
 
“maar uit het oogpunt van billijkheid kome uw overvloed voor het ogenblik hun 
gebrek ten goede, opdat hun overvloed wederkerig uw gebrek ten goede zou 
komen en er zodoende gelijkheid zij,  zoals er geschreven staat: die veel 
verzameld had, had niet over en die weinig verzameld had, had niet te kort.” 2 
Cor. 8:14-15  

 
“telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan 
allen, die er behoefte aan hadden” Hand. 2:45  

 
Een gezin van genegenheid en liefde 
 

“Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot 
ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief” 
1Petr. 1:22   
 
“Laat uw liefde geen schijnvertoning zijn. Wees elkaar genegen (storge, 
koesterende liefde) Houd veel van elkaar, als broeders en zusters, en laat elkaar 
uw waardering  blijken.” Rom. 12:9,10 BOEK 
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Een gezin van dienstbaarheid en onderdanigheid 
 

“Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als 
goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.” 1Petr. 4:10  
 
“weest elkander onderdanig in de vreze van Christus” Ef. 5:21  

 
Een gezin van éénheid in verscheidenheid 
 

“Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in 
het eenvoudige. “ Rom. 12:16   

 
“Maakt mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, een in liefdebetoon, 
een van ziel, een in streven” Fil.2:3 

 
Een gezin van gastvrijheid 
 

“bijdragend in de noden van de heiligen, legt u toe op de gastvrijheid.” Rom. 
12:13   

 
“Weest gastvrij jegens elkander, zonder morren.” 1Petr. 4:9   

 
Een gezin van vergeving en verdraagzaamheid 
 

“Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een 
grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook u evenzo. En doet bij 
dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.” Col. 3:13-14 
 
“Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot 
heerlijkheid Gods.” Rom. 15:7  

 
De zonde van het NIETS doen 
 

“Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde.” Jak. 
4:17  
 

Een gezin van eenheid en liefde. 
 

“Hieraan zal iedereen weten, dat jullie discipelen van Mij bent, als jullie liefde 
hebben onder elkaar.” Joh. 13:35  
  
Jezus bad: De glorie die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven opdat ze één 
zijn zoals wij één zijn: “Ik in hen en U in Mij, dat zij volmaakt zijn tot een, opdat 
de wereld zal erkennen, dat U Mij gezonden hebt, en dat U hen liefgehad hebt, 
zoals U Mij liefgehad hebt.” Joh 17:22- 23   
 
“Geworteld en gegrond in de liefde, zult u dan samen met alle heiligen, in staat 
zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te 
kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld 
wordt tot alle volheid Gods.” Ef. 3:17-20 
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We worden gered uit genade, niet uit werken; alleen het volbrachte werk van Jezus brengt 
ons in Zijn Koninkrijk. 
 
Goede werken brengen ons dus niet in het Koninkrijk, maar goede werken openbaren 
het Koninkrijk! 
 
Het getuigenis van de eerste christenen 
 
In een authentiek document schrijft een zekere Aristidus, een ongelovig Atheens redenaar, 
aan de grote christen vervolger, keizer Hadrianus (117-138 A.D.), over zijn indruk van de 
christenen van die tijd. De discipelen van de apostel Johannes waren nog in leven in die 
tijd. 
 
“De christenen kennen en vertrouwen op God. Ze verzoenen zich met hen, die hen 
verdrukken en maken ze tot hun vrienden, ze doen hun vijanden wel. Hun vrouwen zijn 
volkomen rein, hun dochters ingetogen. De mannen onthouden zich van onwettig huwelijk 
en van alle onreinheid. Als ze slavinnen of jonge slaafjes hebben, halen ze ze over Christen 
te worden, omwille van de liefde die zij voor hen gevoelen en als zij dat doen, worden ze 
zonder onderscheiding broeders genoemd.  
Zij hebben elkaar lief! Ze weigeren niet de weduwen te helpen. Ze redden de wees van wie 
hem onderdrukt. Wie iets bezit geeft rijkelijk aan wie niets heeft. Als ze een vreemdeling 
zien, nemen ze hem vol vreugde op in hun huis en verheugen zich over hem als over een 
werkelijke broeder, want ze noemen elkaar geen broeder naar het vlees, maar naar de geest 
en in God.  
Als er onder hen iemand arm is en behoeftig en zij hebben geen voedsel te missen, dan 
vasten ze twee of drie dagen, zodat ze hem het nodige voedsel kunnen verstrekken. Met 
grote nauwgezetheid gehoorzamen zij aan de bevelen van hun Heiland. Elke morgen en elk 
uur prijzen zij God voor Zijn liefde tot hen! 
Alle schoonheid die er is in de wereld vloeit uit hen. Maar de goede daden die zij doen, 
verkondigen zij niet voor de oren van de menigte, maar ze geven acht, dat niemand hen 
ziet. Zo bewerken zij hun eigen rechtvaardiging: Waarlijk, dit is een nieuw volk en er is iets 
Goddelijks in hen.” 
 

 “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een 
heilige natie, een volk [Gode] ten eigendom, om de grote daden te verkondigen 
van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:” 1Petr. 
2:9 

Bovenstaande is werkelijk een aanstekelijke gemeente. Dat wij ook zo’n getuigenis zullen 
neerzetten in onze tijd.  
De kracht en kwaliteit van een gemeente ligt in de kracht en kwaliteit van de individuele 
gelovige, die door Gods Geest deel heeft aan de Goddelijke natuur en dit leven deelt in de 
gemeente en de wereld. (2Petr. 1:3-4)  
 

“Een echt heilig Goddelijk leven stoot de wereld niet af maar trekt haar juist aan”. 
 
Oproep: 
 

“KOMT TOT HEM de Levende Steen EN Laat u ook zelf als levende stenen 
gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap 
te vormen “ 1Petr. 2:5  
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Het huisgezin van God in de bijbel 
 
De gemeenschap die we met elkaar in Christus hebben is veelzijdig en ingrijpend. Het vraagt 
gebed en overgave om deze gemeenschap als huisgezin uit te werken. We gaan het niet 
UITPROBEREN, maar worden bewust van wie wij zijn voor God en leggen ons erop toe 
deze waarheden uit te werken in de kracht van de Heilige Geest ! Wie zich hieraan toewijd, 
zal groeien in zijn geloof en gezegend worden in zijn persoonlijke en gemeenschappelijke 
leven. 
Het is belangrijk dat leiders en gemeenteleden zich bewust worden van de diverse kanten 
van het huisgezin van God zijn en dat ze verlangen hebben dit uit te werken in de gemeente  
 
Hieronder staat een overzicht van hoe God zijn huisgezin ziet en wat onze doelen moeten 
zijn.   
Welke kanten zouden meer aandacht moeten krijgen in de gemeente? 
 
o Samen eten – Matt. 14:22; Op. 3:20 
o Samen volharden in gebed – Hand. 1:14 
o Gevend leven – Hand. 20:35 
o Zich geven als een levend, heilig, Gode welgevallig offer – Rom. 12:1 
o Elkaar verdragen, vergeven – Rom. 15:1; Kol. 3:13; Gal. 6:2 
o Elkaar aanvaarden – Rom. 15:7; Rom. 14:1 
o Elkaar hartelijk groeten – Rom. 16:16; Petr. 5:14 
o Eensgezind zijn – 1 Kor. 1:10; Fil. 2:2 
o Op elkaar wachten – 1 Kor. 11:33 
o Voor elkaar zorgen – 1 Kor. 12:25 
o Lijden met elkaar – 1. Kor. 12:25 
o Delen in vreugde – 1. Kor. 12:26 
o Elkaar opbouwen, stichten – 1 Kor. 14:26,31; 1 Tess. 5:11 
o Elkaar dienen – Gal. 5:13 
o Elkaars lasten dragen (st.Vert.) – Gal. 6:2 
o Samen loven en danken – Ef. 5:19-20 
o Met elkaar spreken – Ef. 4:25; Ef. 5:19; Tit. 2:15; 1 Petr. 4:11 
o Elkaar bemoedigen – Fil. 2:1; 2 Tim. 4:2; 1 Petr. 5:12 
o Op elkaar letten – Fil. 2:4 
o De ander uitnemender achten – Fil. 2:4 
o Een voorbeeld zijn voor elkaar – Fil. 3:17; 1 Tim. 4:12 
o Alles doen zonder morren – Fil. 2:14; 1 Petr. 4:9 
o Elkaar leren en onderrichten – Kol. 3:16 
o Samen zingen – Kol. 3:16 
o Elkaar terechtwijzen – Kol. 3:16 
o Elkaar vermanen – Tess. 5:11-12; 1 Tim. 1:5; 2 Tim. 2:25 
o Vrede houden onder elkander – 1 Thess. 5:13 
o Opkomen voor de zwakke – 1 Thess. 5:14 
o Het goede najagen, goed doen – 1 Thess. 5:15; Gal. 6:10 
o Elkaar corrigeren en vermanen – 2 Tim. 2:25 
o Elkaar aansporen tot liefde en goede werken – Hebr. 10:24-25 
o Elkaar liefhebben – 1 Petr. 1:22; 2 Joh. 5 
o Gastvrij zijn – 1 Petr. 4:9 
o Zonden aan elkaar belijden – Jak. 5:16 
o Voor elkaar bidden  - Jak. 5:16 
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De vijfvoudige bediening in het huis 
 

“Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles 
is God. Nu was Mozes wel getrouw in geheel zijn huis als dienaar om te 
getuigen van hetgeen gesproken zou worden, maar Christus als Zoon over zijn 
huis. Zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop, waarin wij 
roemen, tot het einde onverwrikt vasthouden.” Hebr. 3:4-6  

 
De bouwmeester (architect) van ALLES is God. Elke gemeente moet beseffen dat God 
bepaald hoe gebouwd moet worden. Mozes bouwde naar het plan wat hem op de berg 
getoond werd. 
 
God gebruikt de vijfvoudige bediening om Zijn huis te bouwen. 
 

“En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als 
herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, TOT 
OPBOUW van het lichaam van Christus,” Ef. 4:11-12  
 
“Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij.” 1Cor. 
3:9  

 
“Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester 
het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, 
hoe hij daarop bouwt.” 1Cor. 3:10  

 
De materialen waarmee gebouwd word zijn de levende stenen, de gelovigen, die 
meegebouwd worden. 
 

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

 
Apostelen en profeten leggen het fundament; Christus 
 

“gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus 
Jezus zelf de hoeksteen is.” Ef. 2:20  

 
Apostelen beginnen vanuit de Hoeksteen (in Zijn opdracht) nieuwe gemeenten of werken. 
Zij prediken niet zichzelf, maar Christus als fundament en alles wordt gemeten vanuit de 
Hoeksteen tot Zijn eer en glorie.  
 
Profeten spreken door Gods Geest, bestemming, visie en doel in elke gemeente; zij geven 
profetische richting en kleur aan een gemeente. Waartoe bestaat deze gemeente of dit 
werk? 
 
Evangelisten, brengen het bouwmateriaal binnen; levende stenen waarmee het huis 
gebouwd wordt.  
 

“ laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk 
huis” 1Petr. 2:5  
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Herders, bouwen het huis, geven het veiligheid en bescherming (het dak). Weten waar elke 
steen past naar zijn vorm en bekwaamheid.   
 
Leraren, brengen verbanden aan in het huis, leidingen en stroom. Zij zorgen ervoor alles 
op de juiste plaats te zetten (deuren en ramen, etc.).  Een huis kan uit zijn verband raken, 
als bepaalde materialen niet juist gebruikt worden. Alles heeft een context in Gods woord 
en de grootste dwaling zijn ontstaan door uit zijn verband gebruikte teksten.  
 
Elke lid is nodig voor de bouw. 
 

“ laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk 
huis” 1Petr. 2:5  
 
“Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als 
goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.” 1Petr. 4:10  

 
Naar ieders persoonlijke gave en talent:  
 
Persoonlijkheidsgaven 
Deze gaven worden wel persoonlijkheidsgaven genoemd omdat ze sterk aan onze 
persoonlijkheid zijn gekoppeld. Je kunt al snel aan een kind zien wat voor “type” het is. Je 
hebt dienstbare types, leiderstypes, onderwijstypes etc. Zie: Rom. 12:4-8 (wie dient in het 
dienen; je leert al dienende!) 
 
Geestes gaven Zie: 1 Kor. 12:8-10   
 
Ieder dient naar zijn vermogen en op zijn unieke wijze. 
 

“Door Hem wordt het lichaam prachtig samengevoegd; elk deel helpt de andere  
delen naar vermogen, zodat het hele lichaam gezond groeit en vol liefde  is.” 
Ef. 4:16 BOEK 
 
“En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en 
bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid 
op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de 
liefde.” Ef. 4:16  

 
“Het oog kan niet tegen de hand zeggen: "Ik heb je niet nodig." En het  hoofd 
kan ook niet tegen de voeten zeggen: "Ik heb jullie niet nodig." De delen die 
het meest kwetsbaar schijnen, lijken juist het meest nodig  te zijn. …. Elk deel 
moet voor de andere delen van het lichaam zorgen. Als één deel  lijdt, lijden 
de anderen mee. En als één deel geëerd wordt, zijn de  andere delen daar 
even blij mee als hij.” 1Cor. 12:21-26  
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