mentorhandleiding 15.1 DE GEMEENSCHAP DER HEILIGEN
leerdoel
wat je gaat behandelen
bijbelstudie Joh. 17:20-26; Ef. 4:11-16; 1 Joh. 3:11-17
lesstof
Christus is het Hoofd van het lichaam, zijn gemeente
De leden van de kerk hebben onderling een band, de gemeenschap der heiligen. Maar die
gemeenschap begint met gemeenschap met Christus. Christus is het hoofd van de kerk. Hij verzorgt
zijn lichaam en geeft tal van gaven aan de gemeente. De Geest is het eerste en belangrijkste
geschenk. Hij is zelf God en werkt in de harten van de gelovigen. Hij helpt hen God lief te hebben, zijn
Woord te verstaan en als christen te leven. Andere geschenken voor de gemeente zijn apostelen,
profeten, evangelisten, herders en leraars. Door deze geschenken mag de gemeente steeds voller
worden van Christus, Ef. 4 : 11-16.
De gemeente is een lichaam
In de Bijbel wordt de gemeente vaak vergeleken met een lichaam, waarvan Christus het hoofd is,
Rom. 12:4-8 en 1 Kor. 12:12-31. In deze vergelijking zie je de sterke band tussen Christus en de
gemeente want hoofd en lichaam kunnen niet zonder elkaar. Tegelijk is het een beeld van de
verschillende taken van de gemeenteleden. Niet ieder lichaamsdeel heeft immers dezelfde functie en
mogelijkheden. Alle leden gehoorzamen aan het hoofd, zoals in een lichaam het hoofd alles aanstuurt.
Over eenheid en verscheidenheid in de gemeente is ook geschreven in Ef. 3 : 14-21, 4 : 1-16.
Een gave is een opdracht
De gemeente als geheel krijgt gaven, de leden ieder voor zich ook. In ieder persoonlijk werkt de
Heilige Geest en deelt gaven uit zoals Hij wil, 1 Kor. 12 : 7-11. Met die gave moet je werken tot heil
van je broeders en zusters. Gemeenschap der heiligen is niet vrijblijvend, je bent immers samen één
lichaam?
Geen volmaakte gemeenschap
De gemeenschap in de kerk wordt vaak overschaduwd door de zonde. Gemopper, kritiek, wrijving,
misverstand, jaloersheid en andere zonden komen voor. Daar moet je je niet op blind staren. Als
gemeentelid geldt de regel: 'verbeter de kerk, begin bij jezelf!' Maar er is meer. Juist omdat de
gemeente het lichaam is van Christus, mag er ruimte zijn voor schuldbelijdenis, vergeving en
vernieuwing. Ieder gemeentelid heeft als zondig mens immers de vergeving door de Here Jezus
nodig, daarin zijn alle leden gelijk. In ieder werkt dezelfde Geest om te helpen zonden te overwinnen
en om een goede onderlinge gemeenschap mogelijk te maken. De kerk is geen mensenzaak, maar
het bouwwerk van de Geest, het lichaam van Christus. (Voor de stijl in de kerk, zie ook les 15.4).

wat je wilt bereiken
-

weten dat gemeenschap der heiligen begint met gemeenschap met Christus en kunnen
uitleggen wat dat betekent, ook met de bijbelstudie
het beeld van de gemeente als lichaam van Christus kunnen uitleggen
geschenken kunnen noemen die Christus aan zijn gemeente geeft

handvat voor de mentor:

de lesstof is verder uitgewerkt
in de map voor de jongeren

zingen: Ps. 27; Ps. 133; Gz. 30; E&R 110; 131; 146; 149; 168; 430
bijbel: Rom. 12 : 1-8; 1 Kor. 12; Ef. 3 : 14-21; Ef. 4 : 1-16; 1 Petr. 2 : 1-10
belijdenis: HC zd 21 vr/antw 55
literatuur: J.J. Dronkers, De gemeenschap der heiligen; H.J. Messelink, Thuis in de kerk; Inge
Oostdijk, Je mag er zijn; B. van Veen, Onze gemeente in opbouw.

lesindeling Uitgebreide bijbelstudie als basis voor het hele blok.
Joh. 17:20-26
20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die
24 Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen
door hun verkondiging in mij geloven. 21 Laat hen
dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien
die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat
allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u,
laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat de wereld gegrondvest werd. 25 Rechtvaardige Vader,
u mij hebt gezonden. 22 Ik heb hen laten delen in de
de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u
grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn
mij hebt gezonden. 26 Ik heb hun uw naam
zoals wij: 23 ik in hen en u in mij. Dan zullen zij
bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de
volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u
liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in
mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij
hen.’
liefhad.
-

Voor wie bidt Jezus?
Wat vraagt Hij voor hen?
Wat geeft Hij hen? (waarin laat Hij delen, wat zullen zij door Hem zien, wat leerde Hij hen?)
In dit bijbelgedeelte worden verschillende banden van eenheid genoemd. Welke en waar?
Wat is het verschil tussen de mensen voor wie Jezus bidt en de wereld?Lees HC zd 21 v/a 55. Kun je
uitleggen dat het ‘ten eerste’ goed past bij dit bijbelgedeelte? Hoe?

1 Joh. 3:11-17
11 Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen
verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben 12 en
niet moeten doen zoals Kaïn, die voortkwam uit hem
die het kwaad zelf is, en zijn broer doodsloeg. En
waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen daden
slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. 13
Wees niet verbaasd, broeders en zusters, als de wereld
u haat. 14 Wij weten dat we van de dood zijn
overgegaan naar het leven omdat we elkaar
liefhebben. Wie niet liefheeft blijft in de dood.
-

-

Wat wordt in dit bijbelgedeelte gezegd over de mensen die bij Jezus horen en over de wereld?
In het vorige deel las je het gebed om eenheid. Waaruit blijkt de eenheid onder de gelovigen?
Waarom passen haat en slechtheid niet bij de gemeente? Leg uit dat het niet alleen tegen Gods
geboden ingaat, maar dat het kwaad en de zonde per definitie strijdig zijn met eenheid. Haat en
slechtheid brengen altijd verwijdering. Liefde geeft altijd eenheid. Liefde is een kenmerk van God zelf
(God is liefde) en zijn kinderen mogen in de onderlinge liefde iets van Gods beeld tonen.
Lees HC zd 21 v/a 55. Kun je uitleggen dat het ‘ten tweede’ goed past bij dit bijbelgedeelte? Hoe?

Ef. 4:11-16
11 En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en
profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 12
om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn
dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd,
13 totdat wij allen samen door ons geloof en door onze
kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de
eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle
wasdom gekomen volheid van Christus. 14 Dan zijn
we geen onmondige kinderen meer die stuurloos
ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat
-

15 Iedereen die zijn broeder of zuster haat, is een
moordenaar, en u weet dat een moordenaar het
eeuwige leven niet blijvend in zich heeft. 16 Wat liefde
is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons
gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te
geven voor onze broeders en zusters. 17 Hoe kan Gods
liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om
van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of
zuster die hij gebrek ziet lijden?

er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in
staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op
een dwaalspoor willen brengen. 15 Dan zullen we,
door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te
hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het
hoofd is: Christus. 16 Vanuit dat hoofd krijgt het
lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en
bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel
draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam,
dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.

Op welke manier zorgt Jezus dat de gelovigen geholpen worden?
Waarmee wordt de gemeenschap van gelovigen vergeleken?
Wat lees je over niet gelovige mensen en de invloed van de wereld?
Hoe kunnen de gelovigen de eenheid bewaren?
Wat is het doel van de gemeenschap der heiligen?

NB: Opdrachten en thuiswerk op de volgende pagina!

opdrachten
*Inventariseer waar iedereen aan denkt bij ‘gemeenschap der heiligen’.
Deel daarna de volgende kaartjes uit. Laat ieder vertellen wat zijn kaartje te maken heeft met de
bijbelstudie. (toepassen van info uit de bijbelstudie in eigen woorden).

medechristenen

gehoorzamen

één geloof

kruis

waarschuwen

helpen

kerk

uitstralen

bijbel

diakenen

liefde van God

bidden

Bekijk welk beeld de groep had van gemeenschap der heiligen. Vult het elkaar aan? Wat ontbreekt of
zit fout of moet aangevuld worden? Gemeenschap der heiligen is meer dan ‘kaartjes sturen’. Benadruk dat
Christus de eenheid geeft, mogelijk maakt, gebiedt en de ‘samenbindende factor’ is. Bedenk wat je in de
bijbelstudie leerde en pas dat toe! Maak nu zelf een omschrijving van gemeenschap der heiligen.

*Lees in de les voor de jongeren met welke beelden de gemeenschap der heiligen vergeleken wordt.
Bespreek die beelden samen. Wat kun je er van leren? Waarom is het een goed beeld voor de
gemeenschap der heiligen? Kun je zelf nog andere beelden bedenken? Leg ze wel uit!
(NB. Je kunt ook de afbeeldingen gebruiken van de volgende pagina, of beelden laten tekenen).
*Stellingen om te stickeren en te bespreken:

Iedereen moet voor zichzelf zorgen!
Je mag nooit aan jezelf denken.

thuis verder werken en/of toetsen
lezen les 15.2
opdrachten om uit te kiezen:
- Zoek 3 teksten die iets zeggen over gemeenschap der heiligen.
- Maak een poster over gemeenschap der heiligen, waarop je duidelijk maakt wat het betekent.
Voor de mentor:
Heel blok 15 gaat over de gemeenschap der heiligen. In elke les komt een ander aspect naar voren. Let op dat je
niet naar aanleiding van vragen al bespreekt, wat een latere les aan bod komt! In les 15.1 behandel je dat
gemeenschap der heiligen mogelijk is door Christus. Hij geeft eenheid, Hij roept tot elkaar, Hij overwint haat door
liefde, Hij maakt vergeving mogelijk, Hij geeft mensen aan elkaar en geeft ook de opdracht om één te zijn. De
liefde voor Hem is de samenbindende factor. Dat geloof geeft onderlinge liefde.
Zet dat centraal in de eerste les en probeer in de volgende lessen daar telkens naar terug te wijzen. Bij les 2, de
praktijk in de plaatselijke gemeente: Wat drijft de mensen in al die organisaties? Bij les 3 wanneer je eigen plaats
en taak ter sprake komt: Wat drijft mij en wat kan/wil ik? Wat vraagt Christus? Bij les 4 als je kijkt hoe liefde en
orde mogelijk zijn als Christus het fundament is van de gemeenschap. En ook bij les 5 als je verkent dat
christenen een taak hebben in buitenkerkelijke organisaties, juist als christen – terwijl dat niet de gemeenschap
der heiligen is. Wat kun je met anderen bereiken en wat is de meerwaarde van de gemeenschap der heiligen?
NB: BEKIJK TIJDIG DE VOLGENDE LES, ALS JE IEMAND WILT UITNODIGEN, MAAK DAN GOEDE
AFSPRAKEN!
NB2: Vraag tijdig materiaal op voor les 15.5.

Cartoons
Welke afbeelding vind je een goede vergelijking van de gemeenschap der heiligen? Waarom?
Kun je er zelf nog meer bedenken? Natuurlijk ook uitleggen waarom je deze kiest!

