
De gemeente: een bedrijf of een gezin? 
 

Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers 

der heiligen en huisgenoten Gods (Efeziers 2: 19) 

 

Al wie de wil Gods doet, die is mijn broeder en zuster en moeder (Marcus 

3:35) 

 

 

Het maakt verschil of je de kerk als een bedrijf ziet, of als een gezin. 

In een bedrijf gaat het vooral om productie. De beste mensen worden 

ingezet, met de grootste talenten. Er moet resultaat zijn, er moet winst 

worden geboekt. Onderlinge relaties staan vooral in het teken van 

samenwerking om het werk gedaan te krijgen. 

 

Een gezin werkt heel anders. In een gezin staat de zorg voor elkaar; de 

liefde, centraal. Ieder gezinslid is belangrijk en speciaal. Iedereen mag 

meedoen en hoort erbij, van de kleinste baby tot de oudste opa. Niet wat 

je produceert staat voorop, maar wie je bent. En je blijft altijd bij je gezin 

horen, zelfs als je volwassen bent geworden. 

 

God noemt ons in de Bijbel Zijn gezin. Hij noemt ons: 

- Zijn kinderen (Romeinen 8:14-17, 1 Johannes 3:1) 

- Broeders en zusters van elkaar (1 Johannes 3:16, Jakobus 2:15-17) 

- Gezinsleden van Jezus; Zijn broeder, zuster en moeder (Marcus 

3:35) 

- De bruid van Jezus (Openbaring 19:7-8) 

- Huisgenoten Gods (Efeziers 2:19) 

 

Wij zijn ook dienstknechten, slaven, koningen en priesters, en onderdeel 

van het Lichaam van Christus. Dit zijn allemaal belangrijke benamingen 

die God ons geeft. Maar de meest diepgaande is, dat wij de kinderen van 

God zijn geworden; Zijn gezin. 

 

Wat heeft dit voor gevolgen voor het functioneren van de gemeente? 

- De liefde staat centraal in de gemeente; liefde voor God boven alles, 

en liefde voor je medegelovigen zoals voor jezelf 

- Iedereen die de gemeente binnenkomt, hoort erbij en is belangrijk 

- Elk gemeentelid is bijzonder en uniek, en kan niet gemist worden; 

hoe jong, oud, zwak, sterk, ziek, gezond die persoon ook is 



- De ontwikkeling van het karakter van de gemeenteleden is 

belangrijker dan de hoeveelheid werk die iedereen verzet 

- Bij de uitvoering van allerlei werk en taken blijft het besef aanwezig 

dat we een gezin vormen  

- Gemeenteleden die zeer getalenteerd zijn of in staat tot heel veel 

werken, worden niet meer gewaardeerd dan gemeenteleden die tot 

minder productie in staat zijn; iedereen wordt gewaardeerd! 

- Er is onderlinge trouw en toewijding naar elkaar toe. Net zoals je 

niet zomaar uit je aardse gezin wegloopt, loop je ook niet zomaar 

weg uit het gezin van God. 

 

Deze kenmerken vormen een basis voor de plaatselijke gemeenten. 

Ze zijn een pijler waarop we onze gemeenten bouwen. Er zijn nog meer 

belangrijke pijlers, zoals bijvoorbeeld onze geloofsbelijdenis, of onze 

overgave aan Jezus. Daarover in het verloop van deze cursus meer. 

 

Vragen: 

1. Hoe zou jij de onderlinge liefde in de gemeente praktisch uitgewerkt 

willen zien? 

2. Wat kan er fout gaan als de focus te veel op het werk in de kerk 

komt te liggen? Kun je een praktisch voorbeeld bedenken? 

3. Wat is er mis mee als een paar mensen de meeste taken uitvoeren 

en de overigen er naar kijken? 

4. Vind jij dat altijd alleen maar zeer getalenteerde en/of zeer ervaren 

mensen de taken moeten doen? Waarom wel? Waarom niet? 

5. Hoe laat je onderlinge trouw aan elkaar in de praktijk zien? 

6. Hoe vind je balans tussen samen werken, en samen zijn? 

 


