
Bijbelse beelden van de gemeente 
Uit: Op weg met beleid 
 
Opdracht 
Hieronder worden negen bijbelse beelden van de gemeente genoemd.  

- Kies één beeld dat u het best vindt passen bij de roeping van uw gemeente.  
- Welke betekenis heeft juist dit beeld in uw situatie, in uw gemeente, bij uw taak als… (enz.)?  
- Bespreek vervolgens uw keuze met elkaar. 

 
1. Israël als volk van God (Exodus 6:6) 
Daarom moet je dit tegen hen zeggen: Ik ben de 
HEER. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie 
opleggen van je afnemen, ik zal jullie uit je 
slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik 
jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. 

Ik zal u tot Mijn volk aannemen en Ik zal u tot een God 
zijn. Dan zult u weten dat Ik de HEERE, uw God, ben, 
Die u uitleidt vanonder de dwangarbeid van de 
Egyptenaren. 

 
2. Broederlijke en zusterlijke gemeenschap (Psalm 133:1) 
Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te 
wonen! 

Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook 
eensgezind samenwonen. 

 
3. Het nieuwe verbond (Jeremia 31:31) 
De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het 
volk van Israël en het volk van Juda een nieuw 
verbond sluit. 

Zie, er komen  dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met 
het huis van Israël en met het huis van Juda een 
nieuw verbond zal sluiten. 

 
4. Het zout van de aarde, het licht in de wereld (Mattheüs 5:13-14) 
Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn 
smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt 
worden? Het dient nergens meer voor, het wordt 
weggegooid en vertrapt. 
Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op 
een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 

U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn 
smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten 
worden? Het deugt nergens meer voor dan om 
weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. 
U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op 
een berg ligt, kan niet verborgen zijn. 

 
5. Het leven van de eerste gemeente (Handelingen 2:44-46) 
Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen 
en hadden alles gemeenschappelijk. 
Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de 
opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 
Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in 
de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en 
gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud 
en vol vreugde. 

En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle 
dingen gemeenschappelijk; 
en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen  en 
verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had. 
En zij bleven dagelijks  eensgezind in de tempel 
bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood 
braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met 
vreugde en in eenvoud van hart. 

 
6. Het lichaam van Christus; een eenheid uit vele delen (1 Korintiërs 12:12) 
Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; 
ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één 
lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 

Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en 
al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel 
zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. 

 
7. De eenheid met de heilige Geest (2 Korintiërs 13:13) 
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van 
God en de eenheid met de heilige Geest zij met u 
allen. 

De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van 
God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met 
u allen. 

 
8. De gemeente als dienares (Filippenzen 2:5-7) 
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus 
Jezus had. 
Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid 
aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam 
de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een 
mens. 

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in 
Christus Jezus was, 
Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet 
als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar 
Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf 
aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. 

 
9. Gods volk als koninklijk priesterschap (1 Petrus 2:9) 
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk 
van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich 
verworven heeft om de grote daden te verkondigen 
van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar 
zijn wonderbaarlijke licht. 

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk 
priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich 
tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou 
verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen 
heeft tot Zijn wonderbaar licht. 

 
Bijbelgedeelten:           NBV HSV 
 


