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Gemeente zijn 

Samenstelling: Mw. H.J. de Jongste en Mw. M. Quist 

 

Wat leert de Bijbel over: ‘gemeente zijn’? We gaan er over denken aan de hand van het 

Bijbelrooster.  

 

Het gaat ook over de plaats die jij gekregen hebt in jouw gemeente. De gemeente is in de 

eerste plaats van Christus, dat leert de Bijbel. In het Bijbelrooster kunnen we ook lezen wat de 

basis is van het gemeente zijn. En over het oog en hart hebben voor elkaar. Dat betekent 

meeleven met elkaar, leert Petrus. Wat leert Paulus? Hij leert dat je elkaar moet verdragen. Het 

hoort echt bij het gemeente zijn. Als je alle adviezen over het gemeente zijn leest in de Bijbel, 

krijgt het Woord ‘liefde’ bijzondere aandacht.  In Psalm 133 wordt zelfs met beelden duidelijk 

gemaakt dat onderlinge liefde in een gemeente een zegen is. Want daar woont de Heere Zelf. 

 

Waar liefde woont, gebiedt de HEER’ den zegen; 

Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 

en ‘t leven tot in eeuwigheid. 

 

10 februari  Christus’ gemeente 

Lezen:   Handelingen 20:28-38 

Zingen:  Psalm 95:4 

 

• Waarom is Christus’ gemeente zo belangrijk? (vers 28) 

• Is dit nog zo in onze tijd? Welke waarschuwing ligt hierin? 
 

11 februari  Basis van het gemeente zijn 

Lezen:   Mattheüs 16:13-20 

Zingen:  Psalm 64:10 

 

• Waarmee wordt Petrus’ belijdenis vergeleken door de Heere Jezus? (vers 18) 

• Hoe kan nu nog alleen onze gemeente bestaan? 
 

12 februari  Een gezegende gemeente 

Lezen:   Handelingen 11:19-30 

Zingen:  Psalm 144:7 

 

• Vertel over de zegeningen in de gemeente van Antiochië. 

• Welke naam krijgen de gemeenteleden hier voor het eerst? 
 



 

 

Bijbelrooster  

 

Bezoekadres 

Houttuinlaan 7 

3447 GM 

Woerden 

Postadres 

Postbus 79 

3440 AB Woerden 

T (0348) 489948 

E info@jbgg.nl 

I www.jbgg.nl 

 

 

13 februari  Gemeente zijn = één zijn  

Lezen:   1 Korinthe 1:1-17 

Zingen:  Psalm 72:4 

 

• Waar waarschuwt Paulus de gemeente voor? 

• Wie moet altijd de Belangrijkste zijn in de gemeente? 
 

14 februari  Gemeente zijn = elkaar nodig hebben 

Lezen:   1 Korinthe 12:12-31 

Zingen:  Psalm 89:8 

 

• Noem de vergelijkingen die Paulus maakt van het lichaam en het gemeente zijn. 
Hoeveel zijn het er? 

• Hebben in onze tijd alle dominees/ouderlingen dezelfde gaven? Hoe gaan wij daarmee 
om? 

 

15 februari  Leiding in de gemeente 

Lezen:   Efeze 4:1-16 

Zingen:  Psalm 147:6 

 

• Lees eerst vers 12-16. Waarom is leiding in de gemeente van Efeze zo nodig? 

• Naar Wie moeten de apostelen de gemeenteleden leiden? En nu, in onze tijd? 
 

16 februari  Goede werken in de gemeente 

Lezen:   Galaten 6:1-10 

Zingen:  Psalm 119:1 

 

• Noem eens goede werken die in de gemeente van Galatië gedaan worden? 

• Wat is het belangrijkste in de goede werken? (vers 2) Uit Wie komen ze?  
 

17 februari  Oog en hart voor elkaar 

Lezen:   Hebreeën 10:19-30 

Zingen:  Psalm 133:1 

 

• In welke tekstverzen lees je dat je oog en hart moet hebben voor elkaar? 

• Hoe kun je dat waar maken in jouw gemeente? 
 

  



 

 

Bijbelrooster  

 

Bezoekadres 

Houttuinlaan 7 

3447 GM 

Woerden 

Postadres 

Postbus 79 

3440 AB Woerden 

T (0348) 489948 

E info@jbgg.nl 

I www.jbgg.nl 

 

 

18 februari  Denk aan de weduwen 

Lezen:   1 Timotheüs 5:1-16 

Zingen:  Psalm 68:3 

 

• Wat zegt dit gedeelte over weduwen? 

• Wat kun jij in jouw gemeente voor weduwen betekenen? 
 

19 februari  Meeleven 

Lezen:   1 Petrus 3:1-12 

Zingen:  Psalm 133:2 

 

• Wat is heel belangrijk in de gemeente? 

• Hoe leef jij met de ander mee? 
 

20 februari  Verdraag elkaar 

Lezen:   1 Korinthe 13 

Zingen:  Psalm 79:7 

 

• Waarom is liefde in de gemeente zo belangrijk? 

• Wat is het verschil tussen goedpraten en verdragen? 
 

21 februari  Pas op voor dwalingen 

Lezen:   Romeinen 16:17-27 

Zingen:  Avondzang:5 

 

• Waar waarschuwt Paulus de mensen voor? 

• Hebben wij ook met deze waarschuwing te maken? 

• Noem een voorbeeld. 
 

22 februari  Het gebed 

Lezen:   Handelingen 1:1-14 

Zingen:  Morgenzang:6 

 

• Waarom is het gebed nodig voor christenen? 

• Wat lees je over het gebed in Handelingen 1? 

• Waarom is het gebed nodig in en voor jouw gemeente? 
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23 februari  Liefde 

Lezen:   Psalm 133 

Zingen:  Psalm 133:3 

 

• Met welke beelden wordt duidelijk gemaakt dat onderlinge liefde een zegen is? 

• Hoe is dat in jouw gemeente? 
 


