
Gods gezin

Een nieuwe familie

Vanuit Zijn liefde wil God relaties aangaan en Hij maakt Zichzelf o.a. bekend in termen die 
betrekking hebben op het gezin: Vader en Zoon. Hoewel de heiligheid van God (tegenover 
onze onheiligheid vanwege onze zonden) het voor de mens in principe onmogelijk maakt in 
zo’n diepe verbondenheid met God te komen, is het toch mogelijk ‘kind van God’ te worden. 

1. Lees Galaten 3:26 en Mattheüs 12:46-50. Hoe word je kind van God volgens Paulus? En 
hoe volgens Jezus? Verschillen zij van mening (lees eventueel Galaten 5:16-26)?

Als christen heb je dus twee families. Je ‘geestelijke familie’ bestaat, naast God, uit alle 
christenen. Zij zijn je broers en zussen geworden toen God hen (net als jou) als Zijn kinderen 
aannam. 

2. In Mattheüs 12:46-50 heb je ook gelezen dat Jezus Zijn geestelijke familie prioriteit geeft 
boven Zijn niet-geestelijke. Wat vind je hiervan, en geldt dat ook voor jou?

3. Jezus roept Zijn volgelingen in dezelfde lijn op Hem meer lief te hebben dan hun niet-
geestelijke families, zie Mattheüs 10:37-39. Voldoe jij aan deze oproep?

Wanneer je deel gaat uitmaken van Gods gezin, heeft dit dus enorme consequenties voor je 
leven. In Galaten 4:6-7 wordt ons kindschap tevens gekoppeld aan de erfenis die ons beloofd 
wordt. In de bijbel vind je allerlei beloften die God doet aan Zijn kinderen. Sommige hebben 
betrekking op ons aardse leven, andere op het toekomende. Een selectie hiervan gaan we nu 
lezen.

4. Verdeel de onderstaande teksten onderling, lees de aan jou toegedeelde tekst voor jezelf 
en vertel de anderen welke belofte daarin staat: Romeinen 8:29; Romeinen 5:2; 1 Petrus 
1:3-5; Mattheüs 6:31-33; Efeziërs 3:16; 1 Thessalonicenzen 5:9-10 en 4:17; Openbaring 
21:4; Marcus 10:29-30; 2 Timotheüs 2:12.

“Jaagt de liefde na…”

Zoals we eerder gezien hebben, word je broeder of zuster van Jezus wanneer je de wil van de 
Vader doet. Die wil heeft God in Zijn Wet uiteengezet. Jezus interpreteert Gods Wet in de 
bergrede (Mattheüs 5-7) en vat hem later nog eens samen (Mattheüs 22:37-40). De Wet en de 
profeten (hiermee wordt bedoeld: het hele Oude Testament) draaien om de liefde tot God en 
tot de naaste (alle mensen). 
Het is dus niet zo vreemd dat God ons ook zal beoordelen op onze liefde (Mattheüs 25:31-46).
Volgens de bijbel zou onze hele leven gericht moeten zijn op het geven van liefde.

5. Als je de mate waarin je aan iets prioriteit geeft, zou uitdrukken in de hoeveelheid tijd die 
je eraan besteedt, hoe ziet jouw prioriteitenlijstje er dan uit? Staat ‘liefde geven’ 
bovenaan? Als dit niet zo is, hoe kun je er concreet voor zorgen dat dit verandert? 



6. Ben je het ermee eens dat uit de Evangeliën blijkt dat dit het enige was dat er op Jezus’ 
lijstje zou staan? Probeer eens één uitspraak of daad van Jezus te vinden die niet uit te 
leggen is als het geven van liefde (houd wel rekening met de tijd!).

De liefde binnen Gods gezin

Jezus legt in Johannes 13:34-35 extra nadruk op onderlinge liefde tussen christenen, zodat alle
mensen zullen zien dat zij discipelen van Hem zijn. Het ligt daarom voor de hand contact te 
zoeken met medechristenen, bijvoorbeeld door je bij een gemeente aan te sluiten. Er zijn 
tegenwoordig echter veel christenen die menen de kerk niet nodig te hebben.
In het Nieuwe Testament zijn verschillende argumenten te vinden die hier tegen ingaan.

7. Verdeel de volgende teksten onderling, lees jouw tekst voor jezelf en geef dan aan 
waarom de gemeente zo belangrijk is volgens die tekst: Johannes 13:34-35 en 17:20-21; 1 
Corinthiërs 12:26-27 en 1 Johannes 3:11-17; Efeziërs 4:16; 1 Corinthiërs 12:7 en 12:14-
21; Handelingen 2:41-47; Galaten 6:1. 

Het belang van de gemeente is ook te illustreren aan de hand van de aanduidingen die de 
bijbel eraan geeft: het Lichaam van Christus (1 Corinthiërs 12 bijvoorbeeld), bruid van 
Christus (2 Corinthiërs 11:2, Efeziërs 5:25-27). Uit die laatstgenoemde tekst blijkt zelfs dat 
Christus voor Zijn gemeente gestorven is! 

8. Blijkt uit jouw betrokkenheid bij een plaatselijke gemeente dat je Gods gezin liefhebt en 
eraan bent toegewijd? Wat vind je van de opvatting dat een vereniging als Ichthus een 
vaste gemeente tijdelijk kan vervangen?

Kenmerken van echte gemeenschap

In het boek ‘Doelgericht Leven’ geeft Rick Warren een aantal kenmerken van echte 
gemeenschap aan. Ten eerste noemt hij oprechtheid. Het is belangrijk persoonlijk, ‘van hart 
tot hart’ met mensen binnen je gemeente (of bijbelstudiekring) om te gaan, zodat je echte hulp
kan bieden of ontvangen en echt voor elkaar kan bidden. Ten tweede moet er sprake zijn van 
onderlinge afhankelijkheid en steun (denk aan 1 Corinthiërs 12: de leden van het Lichaam 
hebben elkaar nodig). Ten derde moet men met elkaar meeleven (1 Corinthiërs 12:26). Ten 
laatste moet men elkaar altijd willen vergeven.
Voor veel mensen is het heel moeilijk iemand, die hen iets ergs aandoet, te vergeven.

9. Lees Mattheüs 18:21-35. Geef aan wat Jezus ons wil leren d.m.v. deze gelijkenis.

10. Welke van de genoemde kenmerken van gemeenschap herken je in je eigen gemeente? 
Welke niet? Wat vind je daarvan?

11. Praat met elkaar over wat je deze avond geleerd hebt en wat je er concreet mee kunt doen.



Handleiding

1. Volgens Galaten 3:26 word je kind van God door geloof in Jezus Christus. In Mattheüs 
12:50 duidt Jezus iedereen die de wil van de Vader doet, aan als Zijn (Jezus’) gezinsleden.
Als Jezus, de Zoon van God, iemand Zijn broeder of zuster noemt, is diegene dus ook 
kind van God. Volgens Paulus is geloof nodig, volgens Jezus ‘werken’, namelijk het doen 
van Gods wil. Dit lijkt in tegenspraak, maar volgens Paulus komen werken altijd voort uit 
geloof: de Heilige Geest gaat je aanzetten tot ander gedrag; tot het doen van Gods wil, dat 
tegen je slechte neigingen ingaat. Galaten 5:16-26 gaat hierover.

2. –

3. –

4. Romeinen 8:29 – gelijkvormigheid aan Jezus; Romeinen 5:2 – toegang tot genade door 
Jezus; 1 Petrus 1:3-5 – een hemelse erfenis die eeuwig zal bestaan; Mattheüs 6:31-33 – 
God zal in je behoeften voorzien; Efeziërs 3:16 – door de Heilige Geest met kracht 
gesterkt; 1 Thessalonicenzen 5:9-10 en 4:17 – altijd bij God zijn, met Hem leven; 
Openbaring 21:4 – Gods aanwezigheid, en al het kwaad, alle ellende zal verdwijnen; 
Marcus 10:29-30 – wat je prijsgeeft omwille van Jezus, ontvang je terug, honderdvoudig 
in dit leven en het toekomende het eeuwige leven; 2 Timotheüs 2:12 – als koningen met 
Jezus heersen.

5. –

6. –

7. Johannes 13:34-35 en 17:20-21 – onderlinge liefde vormt een getuigenis naar de wereld 
toe; 1 Corinthiërs 12:26-27 en 1 Johannes 3:11-17 – verbondenheid, je leert lief te hebben 
in onderlinge afhankelijkheid; Efeziërs 4:16 – steun tot geestelijke groei; 1 Corinthiërs 
12:7 en 12:14-21 – het Lichaam van Christus heeft ‘leden’ nodig; Handelingen 2:41-47 – 
de vroege kerk, nieuwtestamentische gemeente, is onderdeel van Gods plan met de 
wereld: het Oude Testament wijst heen naar de komst van Jezus, Jezus onderwees zijn 
discipelen, en na Jezus’ hemelvaart werd de vroege kerk gegrondvest op het onderwijs 
van de discipelen; Galaten 6:1 – gemeente stimuleert ons niet terug te vallen in de zonde.

8. –

9. Deze gelijkenis laat zien hoe groot de schuld is die wij tegenover God op ons geladen 
hebben, in vergelijking met wat een ander ons aan kan doen. God heeft ons vergeven en 
roept ons op anderen te vergeven. Het is miskenning van Gods genade, ondankbaarheid, 
om dat niet te willen doen.

10. –

11. –
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