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ZONDAG 21 (deel 2) 
Vraag 55: Wat verstaat u onder de gemeenschap der heiligen? 
Antwoord: Ten eerste dat de gelovigen gezamenlijk en ieder afzonderlijk als leden deel 
hebben aan de Heere Christus en al Zijn schatten en gaven. Ten tweede dat ieder zich 
verplicht moet weten om zijn gaven bereidwillig en met vreugde tot nut en zaligheid van de 
andere leden te gebruiken.  
  
  
Wie kan het gevoel beschrijven dat ontstaat als zij die bij de kudde van Christus horen elkaar 
ontmoeten? Het kan zijn dat ze elkaar nooit eerder hebben gezien. Ze kunnen tot dan toe ver 
van elkaar geleefd hebben. Maar zo gauw ze elkaar ontmoeten, hebben ze een 
gemeenschappelijke basis. Ze zijn een in hun opvattingen, wensen en meningen, zodat je zou 
denken dat ze elkaar al jaren kennen. Ze hebben een Heere, een geloof, een doop. Ze kennen 
dezelfde uitdagingen en noden, dezelfde twijfel en verzoekingen, ze hebben met dezelfde 
zwakheden en aanvallen te kampen, ze weten van hun eigen onwaardigheid, ze weten ook 
van de heerlijke liefde van de Verlosser. De wereld zal deze relatie niet begrijpen - in hun 
ogen is dat allemaal onzin. Maar deze band bestaat, is realiteit en ze is een van de grootste 
zegeningen op de wereld, een klein voorproefje van de hemel. 
(J.C.Ryle) 
  
Gemeenschap der heiligen 
1. In geestelijke gemeenschap met Christus 
2. In geestelijke verbondenheid aan elkaar 
  
1. In geestelijke gemeenschap met Christus 
'Gemeenschap der heiligen' gaat verder dan groepsvorming. Groepsvorming in seculier 
opzicht is horizontaal gekleurd. 'Gemeenschap der heiligen' kent ook een verticale 
verbondenheid met de Heere Jezus. Dat is primair en gaat vooraf aan de geestelijke 
horizontale verbondenheid met anderen. 
De realiteit is weerbarstig. Toch mag de werkelijkheid ons niet weerhouden van bijbelse 
bezinning op dit thema. Zonder een ideaalbeeld af te schilderen, is het ieders (geestelijke) 
opdracht te staan naar 'gemeenschap der heiligen'. Al te vaak laten we onze gevoelens en 
gedachten over dit thema als bliksemafleider fungeren. Jammer ! 
Dit thema heeft het tij en de tijd niet mee; zondermeer waar. De gemeente lijkt anno 2016 
meer te functioneren als schuilkelder, dan als oefenschool, waar je in gezamenlijkheid 
oefent Hem (dieper) te kennen.  
Het is echter geen optie voor een christen om de geestelijke band met anderen te zoeken en 
te intensiveren. Nota bene: zelfs Jezus had er behoefte aan en bracht het in praktijk! (vgl. 
Ook Ps. 42, 1 Thess. 3:10, 2 Joh. 12) 
Gemeenschap met elkaar is in de eerste plaats mogelijk vanwege verbondenheid met 
Christus. Vanwege het deelhebben aan Zijn genade, het kennen van de Heere Jezus Christus, 
groeit er ook een band met andere gelovigen, wie ze ook zijn, en hoe ze ook zijn. Dat gaat 
niet vanzelf, daar is inspanning voor nodig. Het komt je niet aanwaaien. Het is een 
geestelijke plicht in de gemeente dat te zoeken en te voeden. Zoals groei naar 
volwassenheid plaatsvindt in de context van een gezin, zo vindt geestelijke groei plaats in de 
context van het geestelijke gezin, de gemeente. Je zult dan ook de mogelijkheden zoeken om 
die geestelijke groei te cultiveren (zondagse erediensten, kringen, verenigingen enz.). 
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Wie gemeenschap met Christus heeft, krijgt deel aan al Zijn schatten en gaven. Bij schatten 
mogen we denken aan geestelijke zegeningen (vergeving van zonden, heiliging enz.). Bij 
gaven mogen we denken aan (bidden, troosten, omgaan met ouderen/jongeren enz.). 
  
2. In geestelijke verbondenheid aan elkaar 
Gemeenschap met elkaar is bijbels. God kan je wel bekeren in de afzondering, maar hij 
bekeert je niet tot de afzondering. Integendeel, God laat je deel uitmaken van het lichaam 
van Christus. Je wordt een deelgenoot van de huisgenoten van het geloof. De bijbel laat ons 
zien dat wij allemaal onze broeders hoeder zijn. Als Christus je dierbaar is geworden, hebt u 
een taak en een opdracht. Paulus zegt het zo in 1 Kor. 10: Niemand zoeke wat van zichzelf is; 
maar een ieder zoeke wat van de ander is. Als je dit moeilijk vindt, mag je bedenken hoe 
Christus je aangenomen heeft. Als je van genade leeft, is het zoeken van geestelijke 
verbondenheid met de ander niet altijd eenvoudig (de zonde heeft het ook op dit terrein 
danig verstoord), maar toch span je je in. Want je hebt een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid naar elkaar toe.  Joh. 13:14-15 'Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij 
elkaar liefhebt, gelijk Ik u liefgehad hebt, dat ook elkaar liefhebt. En hieraan zullen zij allen 
belijden, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkaar'.  
Als het zoeken van die gemeenschap met elkaar op een laag pitje staat, moet je je afvragen 
hoe u staat tegenover de Heere Jezus. De gemeenschap der heiligen is immers een middel 
dat de Heere gegeven heeft om tot opwas in de genade en kennis van Jezus Christus te 
komen.  
De vraag wordt ons gesteld: wat heeft de gemeente aan mij? Dat is een andere vraag dan: 
wat heb ik aan de gemeente? Dat mag je je best afvragen. Maar allereerst: wat voeg ik aan 
de gemeente toe? We zijn aan elkaar gegeven. In die werkelijkheid mag ieder zijn/haar 
gaven gebruiken (en dat met vreugde!) tot nut van de ander en tot opbouw van Zijn 
gemeente hier ter plaatse. 
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. ‘De kerk is de gemeenschap der heiligen’?  Welke gedachten komen bij jou boven? 2. 'De 
bijbel laat ons zien dat wij allemaal onze broeders hoeder zijn'. Hoe geef je dat persoonlijk 
vorm in onze gemeente? 
3. Het liefhebben van elkaar en het zoeken naar geestelijke verbondenheid in de gemeente 
is geen optie. Wat zijn belemmeringen in het uitoefenen hiervan? Hoe kunnen deze 
weggenomen worden? 
4. Wat voeg je toe aan de gemeente?  
  
Voor de kinderen: op welke manier kun je in de kerk met andere mensen meeleven? Wat 
kun jij daarin voor een ander doen? Waarom heb je de Heilige Geest daarvoor nodig?  
 


