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De Gemeente en de gemeenten 
Samengesteld door George Winston 

 

 
 
Voorbeeld van een opdracht uit de cursus. 
 
 
A. Wat God van de gemeente denkt  
 
1. Door welke twee dingen te doen heeft Christus getoond hoezeer Hij de gemeente belangrijk en 
waardevol vindt? (Efez. 5:25)  
a. 
b. 
 
2. Ondanks welke gebreken, die pas later van de gemeente verwijderd zullen worden, heeft 
Christus dit gedaan? (Efez. 5:26-27)  
 
3. Hoe schat je je liefde voor je plaatselijke gemeente in? (vul in op de schaal van 0 - 10, nul is 
zeer klein, 10 is zeer groot)  
 
4. Wat ben je van plan om in de komende weken voor je gemeente toe doen dat een opoffering 
voor jou zou betekenen?  
 
5. Wie heeft de bouw van de gemeente op zich genomen? Matt. 16:18  
 
6. Waartoe zou dit feit logischerwijs een aansporing moeten zijn?  
 
7. Met wie is de gemeente vervuld? (Efez. 1:22-23)  
 
8. Wat heeft een bijeenkomst van een gemeente dat om het even welke andere bijeenkomst van 
mensen niet heeft? (Matt.18:20)  
 
9. Welke consequenties zouden deze feiten normaal moeten hebben voor de houding van iemand 
tegenover zijn gemeente?  
 
10. Waardoor wordt de waarde van de gemeente nog verder bepaald? (Hand. 20:28)  
 
11. Aan wie hoort de gemeente toe? (Gal. 1:13)  
 
12. Met het oog hierop, wat zou je kunnen zeggen tegen iemand die zich liever niet met de 
gemeente vereenzelvigt?  
 
13. Wie is het hoofd van de gemeente? (Efez. 1:22-23)  
 
14. Waartoe was Christus bereid ten behoeve van de gemeente? (Kol. 1:24)  
 
15. Waarin vindt God Zijn heerlijkheid tot in eeuwigheid? (Efez. 3:21)  
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B. De rol die de gemeente te spelen heeft 
 
1. Welke belangrijke rol is de gemeente door God ten opzichte van engelenwezens toevertrouwd?  
 
2. Noem een paar dingen waardoor je gemeente beter aan dit doel zou kunnen beantwoorden? 
 
3. Welke belangrijke rol is de gemeente door God ten opzichte van de waarheid toevertrouwd? (1 
Tim. 3:15)  
 
4. Waarom kan de gemeente de waarheid beter waarborgen dan dat je dat alleen zou kunnen?  
 
5. Hoe weten we dat de gemeente haar taak zal blijven vervullen? (Matt. 16:18)  
 
6. Hoewel de gemeente klein is, wat zal haar toekomst zijn? (Luk. 12:32b)  
 
7. Ondanks haar huidige minderheidspositie, welke houding past niet voor de gemeente? 
(Luk.12:32a)  
 
8. Wat wou Paulus graag voor de gemeente te Kolosse doen? (Kol. 1:24a)  
 
9. Welke gangbare houding tegenover de gemeente keurt de apostel Paulus ten stelligste af? (1 
Kor. 11:12-25)  
 
 
Samenvatting: 
God heeft zich zonder voorbehoud aan de gemeente verbonden om door haar zijn voornemens in 
deze wereld ten uitvoer te brengen. Vandaar ook het belang van deze studie. 
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