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Om te lezen 
Hebreeën 10:19-25 

Johannes 14:15-26 

Johannes 15:1-8 

 

Voor een geloofsgesprek 
1. Hoe belangrijk is ‘samen’ voor jou? 

2. Welke recente samenkomst heb jij 

als bemoedigende ervaren? Waar 

kwam dat door? 

3. Hoe kun je de drie aansporingen 

uit Hebreeën 10:22-24 vertalen 

naar goede voornemens? 

4. Hoe verhouden de kerkdiensten en 

de (samenkomsten van) de mini-

wijken zich tot elkaar? Wat zijn de 

overeenkomsten? En wat zijn de 

verschillen? 

5. Herken je dat moralisme en opper-

vlakkigheid het tegenovergestelde 

zijn van bemoediging? Waarom 

vinden we bemoedigen vaak moei-

lijk? 

6. Hoe kunnen we in de miniwijk 

meer samen léven door samen te 

lezen, delen en eten? 

7. Hoe kunnen we van de tijd voor 

Pasen iets bijzonders maken (van-

af 10 februari)? 

 

Websites 
www.josdouma.nl 

www.levenindekerk.nl  

www.plantagekerkzwolle.nl  

 

Samen. Dat is een belangrijk woord voor de gemeente van 

Jezus Christus die een geloofsgemeenschapwil zijn. En daar-

om is samen komen ook zo belangrijk.We geloven niet in ons 

eentje maar zijn door Gods Geest bij elkaar gebracht om één 

lichaam te zijn. Daarom zijn samen-komsten van christenen 

ook zo belangrijk. 

 

Hebreeënbrief  

In het eerste deel van de brief aan de Hebreeën (1:1-10:18) 

gaat het over Jezus Christus, die van God een hoge plaats heeft 

gekregen, die mens werd, die ons rust geeft, die onze hoge-

priester is en de middelaar van een nieuw en beter verbond. 

Ook wordt er een relatie gelegd tussen de eredienst in de he-

mel en die op aarde. Op basis van dit onderwijs begint in 10:19 

het tweede deel van de brief, dat veel praktischer van karakter 

is. Het zet in met de conclusie: ‘Dankzij het bloed van Jezus 

kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom’. Op 

basis van het feit dat we deel hebben gekregen aan Christus 

(Heb. 3:14) volgen er nu drie aansporingen - inspiratie voor 

goede voornemens in 2016! - waarin we de drieslag geloof - 

hoop - liefde terugvinden: 

 ‘laten we God dan naderen met een oprecht hart en een 

vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht 

geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is 

gewasse’ (22); 

 ‘laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden 

waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is 

trouw’ (23);  

 ‘laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen 

lief te hebben en goed te doen’ (24). 

 

Samen komen 

Er lijkt nu een vierde aansporing te volgen: laten we niet weg 

blijven van onze samenkomsten (‘episynagoge’). Maar dat is 

niet juist. Achter vers 24 staat als het ware een dubbele punt: 

Laten we opmerkzaam blijven en elkaar aansporen dóór onze 

samenkomsten trouw te bezoeken. Waarom kwamen sommi-

gen niet? Was er rivaliteit, vervolging, individualisme, geloofs-

afval? Deze tekst wordt veel gebruikt als argument om elkaar 

te wijzen op het belang van trouwe kerkgang in de eigen ge-

meente. Dat is geen verkeerde toepassing, maar de kern is 

hier: de samenkomst is dé plek om elkaar te bemoedigen in 

het volgen van Jezus. Naar de kerk gaan op zondag betekent 

dus primair: naar de plek gaan waar je bemoedigd wordt door 

anderen én waar je anderen bemoedigt! 

 

Miniwijken als plek van bemoediging 

Tegelijk doet zich de vraag voor of de zondagse samenkomsten 

zoals wij die kennen wel de meest geschikte plek zijn voor de 

bemoediging waar het om draait. Moeten we als het om die 

eerste tijd van de christelijke kerk gaat ook niet eerder aan 

kleinere huissamenkomsten of huisgemeentes denken? In elk 

geval is voor het ‘elkaar bemoedigen’ belangrijk dat je elkaar 

aan kunt kijken of in een kring kunt zitten. Bemoedigen (‘pa-

rakaleo’, ‘paraklese’) is: aanspreken, troosten, helpen, meele-

ven. De Geest wordt de grote Bemoediger (‘Parakleet’, Troos-

ter, Pleitbezorger) genoemd (bv. in Johannes 14:16, 14:26, 

15:26, 16:7). Een gemeente waar de Geest werkt, is een ge-

loofsgemeenschap waar mensen bemoedigd worden en elkaar 

bemoedigen! We herkennen misschien wel dat we vaak niet 

bemoédigen, maar alleen maar práten: om onszelf te uiten, 

onszelf belangrijk te maken, gelijk te krijgen of onze kennis uit 

te stallen. Contacten blijven vaak oppervlakkig (en daardoor 

ontmoedigend) omdat we onszelf voor de ander afschermen 

(omdat we bang zijn voor afwijzing). Echte bemoediging komt 

van binnenuit, waar Christus woont, en gaat naar de ziel van 

de ander die vaak kwetsbaar is en gewond. Bemoediging staat 

tegenover moralisme (‘ik ben beter dan jij en vertel jou wat je 

fout doet’) en oppervlakkigheid (‘laten we het vooral nergens 

over hebben’) 

 

Het goede leven in de miniwijken 

Zou jij ook graag je miniwijk (nog) meer ervaren als een ‘kerk-

plek’, waar je bemoedigd wordt en waar je bemoedigt? Twee 

goede voornemens om als miniwijk op te pakken: 

1. geef meer en vaker vorm en inhoud aan het samen lezen, 

samen delen, samen eten; 

2. maak samen iets bijzonders van de tijd voor Pasen! 


