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Zichzelf opbouwen door de liefde 
Vijf bedieningen om toe te rusten (Efeziërs 4:11-12 en 16) 

 
 
Bijbelgedeelten 
Efeziërs 4:1-16 
Openbaring 2:1-7 
 
Gespreksvragen 
1. Welke bediening past het beste 
bij jou (in een bericht op intrakerk 
van 6 juli  vind je een vragenlijst 
die je zal helpen)?  
2. Hoe kunnen we in de gemeente 
meer sámen bezig zijn met de 
opbouw? 
 
Websites  
www.josdouma.nl  
www.levenindekerk.nl 
www.plantagekerkzwolle.nl 
 

 

Vandaag ontvangen we als gemeente nieuwe diakenen en 
pastoraal assistenten. We vonden geen nieuwe ouderlingen. Dit is 
een goed moment om deze vragen te stellen: Hoe kunnen we veel 
meer als gemeenteleden sámen bouwen aan de kerk? Besteden we 
het werk niet veel te veel uit aan ambtsdragers en assistenten? 
Vandaag geen analyses over wat er aan de hand is met het ambt, 
maar voeding vanuit Gods Woord. 
 
De eerste liefde 
Efeziërs 4:1-16 is de ‘magna carta’ voor gemeente-zijn: een 
basistekst, een handvest. Paulus schrijft diepe en prachtige 
dingen over de kerk in heel deze brief, waarbij de liefde centraal 
staat! Wat tot nadenken stemt is dat in de brief aan de gemeente 
in Efeze Openbaring 2:1-7 dit het grootste verwijt is: ‘u hebt de 
liefde van weleer opgegeven’ (NBG: ‘Ik heb tegen u, dat gij uw 
eerste liefde verzaakt hebt’). De liefde is zó fundamenteel voor 
gemeente zijn. Want de kerk is een school van de liefde. Liefde 
is: Gods onuitputtelijk genade, genegenheid, goedheid voor ons 
mensen - ‘Ik wil dat jij bent.’ Gemeente zijn is: samen volledig 
toe groeien naar Christus (4:15). De waarheid is: dat Christus 
ons weergaloos liefheeft en Waarheid en Liefde in eigen persoon 
is. ‘Zo draagt ieder deel naar vermogen bij tot de groei van het 
lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde’ (4:16). 
 
Het beeld van Christus 
In Christus is Gods liefde zichtbaar. Als we toegroeien naar hem, 
wordt hij steeds meer zichtbaar in onze levens en in ons 
gemeente zijn. Paulus maakt dat heel concreet in de vijf 
bedieningen die er zijn om het lichaam op te bouwen. Vijf 
vormen van liefde zou kun je ze ook noemen. Zichtbaar in 
Christus zelf: hij is Apostel, hij is Profeet, hij is Evangelist, hij is 
Herder en hij is Leraar! Door zijn Geest drukt hij zich in onze 
levens uit, waarbij wij elkaar in het lichaam nodig hebben. 

Vijf bedieningen 
Wat is nu kenmerkend voor de vijf bedieningen (rollen, functies) 
die Paulus noemt? 
1 Apostel: iemand die graag aandacht vraagt voor het 
fundament en de de missie van kerk-zijn (trefwoorden: 
vernieuwing, uitbreiding, overzicht, iedereen inschakelen, 
bovenlokale focus, visie vasthouden). 
2 Profeet: iemand die graag de vraag stelt: ‘Wat zegt God in deze 
situatie?’ (trefwoorden: luisteren naar Gods stem, aanbidding, 
gebed, onrecht benoemen, voelen wat God voelt, oproep tot 
bekering, urgentie, geestelijk onderscheiden, wapenrusting, 
kritische vragen stellen, gerechtigheid). 
3 Evangelist: iemand die graag mensen uitnodigt om Jezus te 
leren kennen (trefwoorden: communiceren, relevantie, 
uitnodigend zijn, getuigen, anderen aanmoedigen om te 
evangeliseren, evangelie van het koninkrijk). 
4 Herder: iemand die graag liefdevolle aandacht geeft aan 
mensen (luisteren, verbondenheid, eenheid in het lichaam, 
liefdevolle gemeenschap bevorderen, zorgen, helpen om discipel 
van Jezus te zijn, inclusief zijn, familiegevoel). 
5 Leraar: iemand die graag bijbeluitleg en onderwijs geeft aan 
mensen (wijsheid, begrip, liefde voor de Schrift, Woord en Geest, 
leerprocessen inrichten, theologie, denken en leven integreren, 
cultuur van een leven lang leren). 
 
Het werk in zijn dienst 
Deze vijf bedieningen (altijd vol liefde, geleid door de Geest en 
gericht op Jezus) laten ons zien hoe we allemáál het werk in zijn 
dienst kunnen doen. Ontdek welke bediening jij hebt ontvangen! 
Voel je geroepen om mee te dienen, mee te bouwen. Laat je 
toerusten  en wees op jouw beurt weer een toeruster. Zo groeien 
we sámen naar Christus toe. Zo groeien we sámen in liefde. Zo 
beleven we sámen ‘de volheid van Christus’ (4:13). 
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