
- Nodig: twee grote vellen 
papier
- Gebedstip: Bid samen het 
gebed van Jezus in Joh. 17 
en vul voor ‘hen’ en ‘zij’ 
‘Ichthus’ en voor ‘mij’ ‘Jezus’
in. 

 Gods gezin-II (deel II)

Deze bijbelstudie is een vervolg op de vorige studie over ‘Gods
gezin’ en wil wat dieper hierop ingaan, vooral naar aanleiding
van onze situatie als student en als studentenvereniging.
Gemeente komt van het Griekse woord ekklesias en slaat vooral
op een plaatselijke groep christenen die zich onderling verbonden voelen door hun geloof in 
en volgen van Jezus Christus en die vaak samenkomen. Als studentenvereniging zijn wij ook
zo’n groep christenen en als broeders en zusters in Jezus, vormen wij samen Gods gezin. 
Daarom worden in deze bijbelstudie de vragen en teksten meestal op ons als 
studentenvereniging betrokken. 
In deze studie wordt vooral dieper ingegaan op het doel en op de waarden van Gods 
gemeente.

Waarvoor bestaat de gemeente
In Hebr. 10:25 staat dat we elkaar moeten aansporen om naar de samenkomsten te gaan en
elkaar te bemoedigen. Ook in de vorige studie is het duidelijk geworden dat God uit ons zijn 
gezin wil vormen en dat Hij het heel belangrijk vindt dat wij in eenheid en liefde 
samenkomen. Maar waarvoor is het nu zo belangrijk dat wij (christenen) samenkomen? Wat 
is het nut hiervan?

1) Verdeel de onderstaande teksten onder elkaar. Laat ieder van jullie een aantal teksten 
lezen en de doelen die hierin staan waarvoor het belangrijk is om als christenen bij elkaar te 
komen, opschrijven op een groot vel papier dat jullie in het midden leggen. Probeer zoveel 
mogelijk doelen te vinden.
Teksten: Ps.78:1-4; Matth 5:13-16; 9:35; 11:28-30; 16:15-19; 18:19-20; 22:36-40; 24:24; 25:34-40; 
28:16-20; Mark.10:43-45; 16:15-18; Luk.4:18-19; 4:43-44; Joh. 4:23; 10:14-18; 13:34-35; 20:21; Hand.
1:8, 2:41-47; 4:32-35; 5:42; 6:1-7; Rom.12:1-8; 15:1-7; 1Kor.12:12-31; 2Kor.5:17-6:1; Gal.5:13-15; 6:1-
2; Ef.1:22-23;; 2:19-22; 3:6; 3:14-21; 4:11-16; 5:23-24; 6:18;  Fil.2:2; 2:15; 4:15-16; Kol.1:24-28; 3:15-
16; 1Thess.1:3; 5:11; 1Tim.4:12-13; Hebr.10:24-25; 13:7,17; 1Petr.2:9-10; 4”8-11; 1Joh.1:5-7; 4:7-21.

2) Probeer nu de teksten die jullie opgeschreven hebben in groepen te verdelen van dingen 
die bij elkaar horen en zet hier kopjes boven, als bv. Aanbidding, Groei, Evangelisatie.
Bespreek daarna samen deze lijst. Vind je hem volledig? Vind je alles (even) belangrijk? Is 
het je nu duidelijk waarom een gemeente belangrijk is?

3) Doe een rondje en vertel allemaal om-de-beurt in hoeverre de doelen die jullie gevonden 
hebben overeenkomen met de doelen en gang van zaken die jij in jouw (thuis-)gemeente 
ziet. In hoeverre beantwoordt jouw (thuis-)gemeente aan deze doelen? Wat zijn de oorzaken
en gevolgen?

4) De vier doelstellingen van Ichthus zijn: 
1. Oog hebben voor elkaar
2. Groeien in geloof
3. Getuigend leven

4. Toerusten voor maatschappij en gemeente
In hoeverre vind je deze doelen overeenkomen met de doelen die jullie bij vraag 1 en 2 
hebben ontdekt? Hoe leg je deze doelen uit? Vind je ze volledig/even belangrijk? 
Vind je dat de vereniging deze doelen goed nastreeft? Hoe zou de vereniging nog 
‘doelgerichter’ kunnen worden, of nog beter aan deze doelstellingen kunnen beantwoorden?
Wat zou jij kunnen doen om Ichthus beter tot zijn (of beter: tot Gods) doel te laten komen?

Waarden in de gemeente
5) Lees 1Kor.1:10-11 en Fil.2:1-3. Het is Gods bedoeling dat wij één zijn, dat wij aan onze 
liefde als kinderen van God herkenbaar zijn en dat wij onderlinge gemeenschap hebben. 



Alleen de Heilige Geest kan echte gemeenschap tussen gelovigen tot stand brengen, maar 
Hij gebruikt onze keuzes en toewijding om die gemeenschap te bevorderen. Paulus zegt: 
‘Span u in, om de eenheid die de Geest geeft, te bewaren door met elkaar in vrede samen te
leven.’   Wat houdt echte gemeenschap onder christenen in? Hoe is dat in de praktijk (de 
mensen die jij kent)?

6) Helaas zien wij in onze gemeenten in plaats van deze (goddelijke) eenheid en liefde, vaak
juist ruzie, onenigheid, jaloezie en roddel. Lees Hand.15:38-39, Jacobus 3:13-4:3, 1 Petr. 
3:8,9. Wat kunnen wij (praktisch) doen om echte gemeenschap en eenheid te ontwikkelen en
te bevorderen? 

8) In het boek ‘Doelgericht leven’ wordt een aantal waarden genoemd die heel belangrijk zijn 
om tot deze eenheid en gemeenschap te komen: 

- eerlijkheid (vertrouwelijkheid, oprechtheid, durven zeggen wat je denkt, geen roddelen)
- regelmaat (trouw, toewijding, regelmatig samenkomen, bemoediging)
- medeleven (liefde, helpen, luisteren, begrip, wederkerigheid)
- openheid (ook over je zwakten, successen, gevoelens, zonden, moeilijkheden)
- vergeving (genade, bemoediging, schuldbelijdenis en vergeving tegenover elkaar, 

nederigheid)
- respect (vriendelijkheid, nederigheid, de ander eren, waardering uitspreken)

Wat vind je van deze waarden? Welke vind jij echt (niet) belangrijk? Waarom wel/niet? 
Hoever gaan deze waarden (hoe open, eerlijk, toegewijd, regelmatig, nederig, enz. moet je 
zijn? Bijvoorbeeld net zo open/eerlijk als naar je beste vriend(in) toe?)

7) Welke van de bovenstaande waarden zie jij terug bij Ichthus (met name bij de kringen)? 
Voor welke zou jij meer aandacht willen? Welke vind jij erg belangrijk voor de kringen?
Wat kan jij zelf doen om de eenheid binnen Ichthus of  binnen jouw kring te bevorderen?

9) Omdat wij een zondige natuur hebben en in een gebroken wereld leven is het 
onvermijdelijk dat er toch conflicten ontstaan (Matth.18:4-7). Lees samen Matth. 18:10-35. 
Bespreek in hoeverre je het eens bent met de volgende uitspraken:

1. Uit deze tekst volgt dat God een (geringe) gelovige heel belangrijk vindt en dat een 
relatie het daarom altijd waard is om hersteld te worden.

2. Iemand tot zeven maal zeventigmaal te vergeven is onrealistisch en voor ons als 
mensen niet haalbaar. 

3. Als christenen onenigheid hebben en het niet goedmaken (geen verontschuldigingen 
of vergeving aanbieden), moeten zij uit de gemeente gestoten worden of onder 
censuur gesteld worden.

10) In het boek ‘doelgericht leven’ worden 7 stappen genoemd die je kunt nemen om de 
onderlinge gemeenschap te herstellen:

1. Praat met God, voordat je met de betreffende persoon praat.
2. Neem altijd het initiatief. (Wacht niet tot de ander zijn excuses komt aanbieden, stel 

het niet uit.)
3. Leef je in in de gevoelens van de ander. (Actief luisteren, geduld tonen, proberen de 

ander te begrijpen, geen gevoelens te veranderen.)
4. Erken je eigen aandeel in het conflict. (Splinter en balk, we hebben allemaal blinde 

vlekken, vraag desnoods een derde partij, neem de verantwoordelijkheid voor je eigen
fouten, vraag vergeving.)

5. Pak het probleem aan, niet de persoon. (Ga niet schelden, of andere zaken erbij 
halen, wees duidelijk en concreet.)

6. Werk zoveel mogelijk samen. (Vrede kost wat: trots, egocentrisme, aanpassing, tijd, 
enz.)

7. Leg de nadruk op verzoening, niet op oplossing. (De relatie is vaak belangrijker dan 
allerlei probleempjes. Verzoening houdt in dat we de strijdbijl begraven, niet 
noodzakelijkerwijs het meningsverschil.)



Heb jij ooit wel eens een conflict met iemand gehad? Ken jij iemand dichtbij die een conflict 
had? Hoe is dat opgelost? Welk van de bovenstaande stappen vind je wel/niet goed? 
Waarom? Kunnen jullie als groep nu misschien bidden voor een persoon met wie jij/die een 
conflict heeft?



Handleiding

Zorg ervoor dat je over het eerste deel van de bbs (vr. 1 t/m 4) ongeveer de helft van de tijd 
doet en over de tweede helft (vr. 5 t/m 10) de andere helft van de tijd.

1) Zorg dat er een groot vel wit papier in het middel ligt met een aantal pennen/stiften. Het 
zijn veel teksten. Verdeel de teksten en laat iedereen (of met z’n tweeën) er een paar opzoeken
en de doelen eruit halen en opschrijven en bekijk daarna samen de doelen. Als je alle teksten 
te veel vindt, doe dan uit verschillende bijbelboeken een aantal teksten om een beetje een 
evenwichtig beeld te krijgen. Als mensen zelf teksten weten opzoeken, is dat prima. Zorg wel 
dat deze vraag niet te lang duurt, dan kun je nu beter wat teksten nemen en thuis uitgebreid 
doen als je dat echt graag wilt onderzoeken.

2) Zorg dat de kopjes duidelijk, kort en specifiek (niet vaag of algemeen) zijn. Zorg ervoor dat
het er minimaal 1 en maximaal 7 zijn. (rond drie/vier is het beste). 

3) Soms is het niet meteen duidelijk wat de doelen van een gemeente (onbewust) zijn. Probeer
er dan achter te komen door vragen te stellen als: Wat is belangrijk in jouw gemeente? Wat is 
de hoofdactiviteit in jouw gemeente? Op wie richt jouw gemeente zich? 
Denk bijv. aan: de ‘zielen-winnende’gemeente (evangelisatie en getuigenissen), de ‘gezins-
samenkomst’gemeente (traditie en trouw), de gemeente waar God wordt ervaren (aanbidding 
en persoonlijke ervaring), de ‘klaslokaal’gemeente (onderricht, kennis van de bijbel), de 
gemeente met het sociale geweten (gerechtigheid, barmhartigheid, activisme), de 
‘gezelligheids’gemeente (persoonlijk meeleven, praatjes, kringen).

4) Houd de tweede helft van de vraag zoveel mogelijk praktisch en persoonlijk. (Wat kan ik 
deze week nog doen?) Spoor aan om dat ook daadwerkelijk te gaan doen.

6) Houd het zoveel mogelijk praktisch en persoonlijk. (Wat kan ik deze week nog doen?) 
Spoor aan om dat ook daadwerkelijk te gaan doen.

9) Zie voor meer bijbelse teksten om de discussie te verdiepen en bijbels te funderen: 
Rom.14:4,13; 1Kor.5:5; 2Thess.3:14-15; Jak.5:15-16; 5:19-20; Judas:18-19, 22-23.
Als je nog tijd hebt kun je eventueel nog erover praten hoever de vrijheid van een christen 
gaat. In hoeverre mag je een ander (e christen) regels opleggen die volgens jouw bijbels 
gefundeerd zijn. Op welke manier doe je dat?

10) 
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