Bronwater
Samen kerk van Christus zijn
Voor een gemeente die door genade
wil groeien in gemeenschap, is het van
groot belang om te weten wat de bijbel
zegt over haar identiteit. In het bijbelse
spreken over de kerk valt op dat verbondenheid en gezamenlijkheid essentieel
zijn. Een kerk is geen verzameling individuen, maar een gezin, een lichaam,
een woning. Het gaat niet om ‘ik en
mijn Jezus’ maar om liefdevolle verbondenheid van gelovigen die Christus kennen en volgen.
De kerk
De brief aan de Efeziërs geeft speciaal onderwijs over de kerk. Dat is het
belangrijkste thema van de brief (die
wel ‘kerkbrief’ wordt genoemd). Voor die
kerk is dit het meest wezenlijk: ‘één in
Christus’ (ondertitel van het commentaar van L. Floor op deze brief). De kerk
is niet vandaag begonnen of in 1944 of
in 1517, maar heeft een oorsprong in de
eeuwigheid. De kerk van God maakt een
geschiedenis door waarin de komst en
het kruis van Christus een scherp markeringspunt vormen.
Vroeger
Efeziërs 2:11-22 kan in drie stukjes
worden verdeeld:
11-12: vroeger zonder Christus
13-18: nu in Christus dichtbij de Vader
en bij elkaar
18-22: voortaan samen groeien in
Christus door de Geest
De heidenchristenen uit Efeze worden eraan herinnerd dat ze vroeger
zonder Christus waren. Dat is de
kern van buiten Gods verbond staan:
zonder Christus zijn. De Efeziërs
konden zich dat nog heel goed
voorstellen: hun leven was radicaal
veranderd toen ze Christus leerden
kennen. In de kerk geboren worden,
is niet alleen maar een zegen; het
is ook een gevaar: niet weten wat je
mist zonder Christus en daardoor
niet beseffen wat je hebt in Christus
en wie je bent in Christus.
In Christus verbonden
Het heil van God was eerst alleen voor
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De gemeente als gemeenschap: samen omhelsd worden
door de gekruisigde Heer.
zijn uitgekozen volk Israël en niet voor
de heidenvolken. Maar in Christus zijn
deze twee verbonden. Onze afkomst
doet er niet langer toe, alles draait
om de verbondenheid met Christus.
In Hem zijn de twee tot één nieuwe
mens geschapen. Zijn bloed brengt ons
dichtbij, Hij is in onze vrede, zijn kruis
brengt verzoening. Het gaat er dus niet
langer om of je bij een bepaald volk
hoort, maar of je bij Jezus hoort. Door
Hem alleen hebben we in één Geest toegang tot de Vader. In Hem staan we er
niet langer buiten: we zijn geen vreemdelingen en bijwoners meer.
De identiteit van de kerk
In een verwarrende tijd is het goed om
te ontdekken waarin onze identiteit te
vinden is. Niet in 60 jaar Vrijmaking,
niet in de Haarlemse kerkgeschiedenis,
niet in wat evangelische of charismatische christenen ons aanreiken, niet
in de gereformeerde traditie zonder
meer, maar alleen in Christus. Onze
identiteitsbewijzen dragen een foto, niet
van onze hand, onze kleren of ons huis,
maar van ons hoofd. Christus als het
Hoofd van de gemeente bepaalt onze
identiteit. Hij verbindt ons met God en
met elkaar. Wij zijn burgers en de kerk
is de stad van God waar veiligheid te vinden is. Wij zijn huisgenoten en de kerk

is het gezin van God waar verbondenheid te vinden is.
Gemeenschap: samen gemeente zijn
Het beginpunt is altijd weer: weten,
met verstand en hart, wat de gemeente volgens de bijbel is. De gemeente
die door genade wil groeien in
gemeenschap moet weten dat ze geen
vrijwilligersvereniging, snackbar of
museum is, maar:
- het gezin van God
- het lichaam van Christus
- het huis van de Geest
Als ons denken over de gemeente
zich vanuit de bijbel vernieuwt, zal er
ook iets gebeuren met onze trouw en
onze toewijding. Die zullen namelijk
toenemen.

Bijbelrooster ‘De kerk van Christus’
Ma: Efeziërs 1:1-14: allerlei geestelijke
zegen
Di: Efeziërs 1:15-23: vervuld met Hem
die alles in allen volmaakt
Wo: Efeziërs 2:1-10: mee levend
gemaakt met Christus
Do: Efeziërs 2:11-22: huisgenoten van
God
Vr: Efeziërs 3:1-13: de onnaspeurlijke
rijkdom van Christus
Za: Efeziërs 3:14-21: opdat Christus
door het geloof woning make in
onze harten

Bronwater in de kleine groep
a. Het ijs breken
Wat vind jij kenmerkend voor het
gezin waarin je bent groot geworden?
b. Jezus centraal stellen
Lees samen Efeziërs 2:11-22. Welk vers
is volgens jou het belangrijkste voor
onze gemeente en ook voor je kleine
groep? Aanbid samen Christus als
hoeksteen van kerk en kleine groep.
c. Elkaar bemoedigen
Praat samen door over deze punten:
• De gemeente is gezin van God,
lichaam van Christus en huis van
de Geest. Welk van de drie beelden

Niet onze afkomst telt, alleen onze toekomst.

spreekt je het meeste aan en waarom?
• Op welke manier kan de kleine
groep bijdragen aan het ervaren van
de kerk als gezin van God?
• Vind je dat onze gemeente op een
bijbelse manier vorm geeft aan het
kerk-zijn?
d. Zich naar buiten richten
Wie zou jij heel graag willen verwelkomen om mee te doen in het gezinsleven van de kleine groep en van de
kerk?

