
Les 1 Schepping en zondeval
29 september-5 oktober

Kerntekst: Galaten 3:29

Stap 1—Toepassen

De toepassingsvragen nodigen de groep uit erover na te denken hoe het vertegenwoordigen 
van God er in de praktijk uitziet en hoe dit getrouwe vertegenwoordigen de opdracht van de 
kerk zou kunnen beïnvloeden.

Stap 2—Toepassingsvragen

1. Wat betekent het om 'als evenbeeld van God' (andere vertalingen: 'naar het beeld van 
God') geschapen te zijn? Hoe zou dit uw daden moeten beïnvloeden?

2. God heeft de kerk geroepen om zijn karakter te vertegenwoordigen. Hoe goed 
vertegenwoordigt de kerk vandaag Gods liefde en eenheid aan de wereld? Hoe zou ze 
het op dit punt beter kunnen doen?

3. Op wat voor manieren kunt u persoonlijk een betere getuige zijn van Gods liefde en 
zijn verlangen naar harmonie?

4. Wat onthult het verhaal over de toren van Babel over de vormen van eenheid die 
aanvaardbaar zijn voor God?

5. Praat over de volgende verklaring, geschreven door Ellen G. White in februari 1906 : 
'Het meest overtuigende argument dat we de wereld van Christus' opdracht kunnen 
geven, is te vinden in volmaakte eenheid. . . . In verhouding tot onze eenheid met 
Christus zal onze macht zijn om zielen te redden.'—Our High Calling, blz. 170.

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. Fundamenten van liefde en eenheid
(Herhaal 1 Johannes 4:7, 8, 16 met uw groep)

Het boek Genesis start met de God die schept en orde uit chaos voortbrengt. Deze God, 
hoewel hij in drie Personen bestaat, is Eén en openbaart alleen al in zijn wezen volmaakte 
eenheid. God is ook de uitdrukking van liefde. Daarom kunnen we verwachten dat zowel 
liefde als eenheid zullen bestaan waar Gods regering wordt erkend en ervaren. 

We kunnen de vingerafdrukken van Gods liefde en eenheid in heel het bijbelse verslag van 
de Schepping vinden, van de verwijdering van chaos tot de verklaring dat alles wat geschapen
was 'zeer goed' was. Gods vingerafdrukken van liefde en eenheid zetten zich voort door 
middel van de schepping van mensen als evenbeeld van God en in het apart zetten van de 
sabbatdag. Gedurende zes dagen vormde en vulde God de verschillende delen van de hemelen
en de aarde, toen hij een thuis voor de mensheid gereedmaakte. Daarna schiep hij liefdevol 
Adam en Eva en blies leven in hen. Hij schiep mensen specifiek om in een relatie met hem te 
zijn, want God verlangde ernaar de liefde te delen, die al bestond tussen de Vader, Zoon en 
heilige Geest. 'Hij schiep ons niet alleen opdat wij hem lief zouden kunnen hebben, maar 
opdat hij ons óók lief zou kunnen hebben. Zijn liefde bracht hem ertoe, in de Schepping, een 
van de grootste geschenken te delen die hij kan schenken—het bestaan.'—Seventh-day 
Adventists Believe, tweede uitgave, blz. 83. Gods schepping van mensen als zijn evenbeeld 
was niet alleen een liefdevolle daad van een Schepper die naar een relatie met zijn Schepping 
verlangde, maar ook een oproep aan mensen om zijn karakter te weerspiegelen en zijn grote 



daden (SV: 'deugden') te verkondigen. 
Derhalve ontdekken we dat harmonie aanwezig was vanaf het moment dat God zijn 
Schepping deed ontstaan, totdat de zonde haar intrede in de wereld deed.

Denk over het volgende na: Hoe staan liefde en eenheid met elkaar in verband? Wat voor 
andere aspecten van Gods karakter zijn belangrijk bij het bereiken van harmonie en eenheid? 

II. Verstoring van harmonie 
(Herhaal Genesis 3:16–19 met uw groep)

Eén opzettelijke daad van ongehoorzaamheid door de ouders van het menselijke ras had 
rampzalige gevolgen. De zonde drong deze wereld binnen en verstoorde de harmonie die God
had bedoeld. Adam en Eva's relatie met God en elkaar zou nooit dezelfde zijn. Zij hadden 
vóór de zonde van aangezicht tot aangezicht met God gesproken, maar nu verborgen zij zich, 
geplaagd door schuldgevoel en vrees (Genesis 3:8). Schuld verwoestte hun harmonieuze 
relatie met elkaar, terwijl zij zelfzuchtig probeerden te zeggen dat zij zelf onschuldig waren. 
Afgunst, woede en wrok zouden volgen. 

God waarschuwde in Genesis 3:16 dat de gelijkheid die Adam en Eva hadden gedeeld, nu 
in gevaar zou zijn. Vóór de zonde hadden de twee samen de zeggenschap gehad, aangezien 
aan beiden hetzelfde mandaat was gegeven (Genesis 1:26–28). Na de zonde waarschuwde 
God dat de harmonie zou veranderen, omdat de een zou proberen over de ander te heersen.

Denk over het volgende na: Maak een opsomming van de gevolgen van de zonde en denk 
erover na hoe elk gevolg menselijke relaties beïnvloedt. We denken gewoonlijk na over de 
invloed van de zonde op onze relatie met God en andere mensen, maar zelden denken we na 
over haar effect op onze relatie met de rest van Gods schepping. Hoe heeft de zonde de 
menselijke relatie met de rest van de Schepping beïnvloed?

III. Herstellen wat verloren was
(Herhaal Deuteronomium 7:6–11 met uw groep)

Het verlossingsplan openbaart Gods verlangen om de eenheid te  herstellen, die door de zonde
verloren is gegaan. Als onderdeel van dit plan koos God Abraham om de vader van een volk 
te worden, dat zijn karakter aan de omringende volken zou vertegenwoordigen, en door zijn 
nakomelingen beloofde God een zegen voor alle volken van de aarde (Genesis 12:3). Deze 
beloofde zegen wees vooruit naar Jezus, de 'zoon van Abraham' (Matteüs 1:1), van wie de 
dood en opstanding voor verzoening tussen God en de mensheid zouden zorgen.

Abraham liet zijn geloof en vertrouwen in de beloften van God zien. Zijn daden illustreren
wat God van ons verlangt. Toch is het niet om deze redenen dat Abrahams nakomelingen 
worden geroepen om God te vertegenwoordigen. God had Abraham uitgekozen voordat hij 
zijn geloof liet zien, en voordat hij zich gehoorzaam voorbereidde om Isaak te offeren. 
Abraham en zijn nakomelingen werden uitgekozen, omdat God een God van liefde is, die 
trouw is aan zijn beloften. Deze waarheid is vooral van betekenis, want zij houdt in dat het 
fundament van de relatie tussen God en zijn kinderen het karakter van God is, en niet wie zij 
zijn of wat zij hebben gedaan.  

Denk over het volgende na: God deed Abraham vier specifieke beloften: land, een menigte 
nakomelingen, een grote naam, en een zegen zijn voor alle volken. Hoe staat elk van de 
beloften in verband met Gods plan om de eenheid onder zijn schepping te herstellen? Waarom
is het belangrijk te begrijpen dat de relatie tussen mensen en God in Gods karakter is 



gefundeerd?



Les 2 Oorzaken van verdeeldheid
6-12 oktober

Kerntekst: Spreuken 9:10 

Stap 1—Toepassen

Het is gemakkelijk om het er eenvoudig mee eens te zijn dat Gods wijsheid de beste is, maar 
deze kennis niet toe te staan de manier te veranderen, waarop we het leven benaderen. Help 
uw groep er zorgvuldig over na te denken waarom deze weerstand tegen verandering 
plaatsvindt, en help hen daarna zich te focussen op de rol die een relatie met God heeft bij het 
vaststellen wat Gods wil is.

Stap 2—Toepassingsvragen

1. Waarom vinden mensen het zo aantrekkelijk om te doen wat zij willen? Hoe kan het 
aantrekkelijker worden om Gods wil te zoeken?

2. Waarom verliezen we vaak, spoedig nadat een crisis heeft plaatsgevonden, het zicht op
wat God voor ons heeft gedaan? Hoe kunnen we deze vergeetachtigheid in de 
toekomst voorkomen?

3. Lijdt gehoorzaamheid aan Gods wil altijd tot eenheid? Waarom niet?
4. Wat kunnen we over wijsheid leren door eenvoudig in relatie met God te zijn? Hoe 

helpt dit ons wanneer we met betrekking tot specifieke kwesties naar wijsheid zoeken?
Hoe kunnen we in onze drukke wereld onze aandacht verder op Christus 
concentreren?

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. Menselijke beoordeling van goed en kwaad
(Herhaal Rechters 17:6 en 1 Koningen 12:1–16.)

Het boek Jozua is vol viering en hoop toen de nakomelingen van Abraham, die veertig jaar 
lang in de woestijn hadden rondgezworven, zich tenslotte in het Beloofde Land vestigden. Vol
van het wonder van Gods machtige daden beloofden de Israëlieten plechtig om God voorgoed
te dienen, en zij vernieuwden hun verbondsgeloften. De stemming verandert echter abrupt op 
de eerste bladzijden van het boek Rechters. Rechters schildert Israël als een volk dat 
eenvoudig probeert te overleven als het herhaalde invallen en zelfs burgeroorlog ervaart. Het 
geestelijke hoogtepunt, ervaren bij aankomst in het Beloofde Land, was sindsdien lange tijd 
verdwenen, vervangen door geestelijke apathie en totale afval. Terwijl Israël God onder het 
leiderschap van Jozua diende en terwijl degenen die Gods machtige daden hadden opgemerkt,
hadden overleefd, kende de nieuwe generatie God  niet oftewel begreep niet wat hij voor 
Israël had gedaan (Jozua 24:31, Rechters 2:7–10). In de afwezigheid van deze kennis 
weigerden zij om door Gods wetten te worden geregeerd en kozen er in plaats hiervan voor 
om hun keuzes te baseren op wat in hun eigen inzicht juist was. Als gevolg hiervan gingen de 
discipline en samenhang van Gods kinderen kapot, en wetteloosheid en rebellie waren het 
gevolg. Het trieste verhaal van Rechters is een herhaalde cyclus van afval, wat onderdrukking 
door de omringende volken tot gevolg had, smeekbedes om Gods tussenkomst, bevrijding 
door God, en daarna opnieuw afval. Het leek erop dat, nadat God Israël had bevrijd, zijn rol 
onmiddellijk werd vergeten en Israël opnieuw het zicht op zijn rol verloor. 

Zo'n honderd jaar of zo later nam koning Rechabeam, de zoon van Salomo, de troon van 



het volk. Alhoewel David en Salomo God hadden gevolgd, was het volk nog steeds geneigd 
om dingen op hun eigen manier te willen. Rechabeam kwam onmiddellijk voor een beslissing 
te staan om zijn vaders beleid voort te zetten of dat van hemzelf te creëren. Tijdens de drie 
dagen van overleg die hij toekende om deze beslissing te nemen, raadpleegde Rechabeam zijn
vaders raadgevers en zijn gelijken; hij raadpleegde God echter helemaal niet. Zijn 
uiteindelijke beslissing om het leven moeilijker voor het volk te maken, was de uiteindelijke 
katalysator voor een verdeling onder Gods volk. 

Denk over het volgende na: Wat bracht Israël ertoe om te doen wat juist was in hun eigen 
inzicht? Hoe hadden zij deze dwaling kunnen hebben voorkomen? Als u Rechters 21:25 
overdenkt, denkt u dat de auteur van Rechters geloofde dat een menselijke koning de 
oplossing voor Israëls probleem was? Wat is de basis voor uw antwoord? Hoe toont de 
regering van Rechabeam aan dat een menselijke koning niet het antwoord op Israëls probleem
was?

II. De ware bron van wijsheid
(Herhaal Psalmen 9:11 en Jacobus 1:5 met uw groep)

In tegenstelling tot de zelfzuchtige daden die in Rechters en 1 Koningen staan beschreven, 
geeft de Schrift in dat ware wijsheid van een andere bron komt. Zowel het boek Spreuken als 
het boek Jacobus vereenzelvigen wijsheid duidelijk met God. Spreuken benadrukt het 
relationele aspect van wijsheid en dringt er bij zijn toehoorders op aan om te erkennen: 'Het 
begin van alle kennis is ontzag voor de HEER' (Spreuken 1:7). Evenzo stelt Spreuken 9: 'De 
vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand.' 
(Spreuken 9:10, NBG). Wijsheid wordt hier begrepen als doorgemaakt en gevonden in 
iemands ontmoeting met de machtige God. De relatie zélf wordt geïdentificeerd als een 
onmisbaar deel van wijsheid. Jacobus legt echter de nadruk op God als de Gever van wijsheid 
(Jacobus 1:5). Jacobus haalt de gulheid en goedgunstigheid van God naar voren, die gewillig 
wijsheid geeft aan allen die ernaar zoeken. Hier is God de Aanbieder van wijsheid om de 
beslissingen te nemen, die worden vereist door een ervaring die wordt beleefd. 

Denk over het volgende na: Denkt u dat er enig conflict is tussen het begrip van wijsheid in 
het boek Spreuken, vergeleken met dat geschetst in Jacobus? Waarom of waarom niet? Hoe 
staan beide ideeën met elkaar in verband? Waarom zijn beide belangrijk?  

III. Een juiste focus garanderen
(Herhaal 1 Korintiërs 1:10–17 met 2 Timoteüs 2:14–19.)

Korinte was een prominent handelscentrum, gelegen op de landengte van Griekenland. 
Korinte's nabijheid tot Athene betekende dat de Grieks-Romeinse cultuur bloeide, terwijl haar
geografische positie als zeehaven alle soorten ontucht aanmoedigde. Het wekt verbazing dat 
hier een gemeente bestond, maar brieven van Paulus en later Clemens geven aan dat de 
gemeente een groot aantal problemen had. Eén van die problemen was interne verdeeldheid (1
Korintiërs 1:10–17). Hoewel we, in heel 1 Korintiërs, een aantal redenen voor verdeeldheid 
ontdekken, beschrijft hoofdstuk 1 verdeeldheden die waren ontstaan vanwege leden die zich 
focusden op de persoonlijkheid en het onderwijs van verschillende leiders. De Korintiërs 
hadden hun geloof niet opgegeven, maar zij maakten trots hun loyaliteit aan specifieke 
christelijke leiders bekend. Paulus riep om een belangrijke heroriëntatie. De Korintiërs hadden
niet geconcentreerd moeten zijn op menselijke leiders, maar op Jezus Christus, het 
middelpunt van hun geloof. Christenen worden niet geroepen om menselijke leiders te volgen,



maar in plaats hiervan worden zij geroepen om Jezus te volgen, die, brengt Paulus naar voren,
noch trots noch verdeeld is. Eenheid zou alleen kunnen plaatsvinden, wanneer christenen zich 
concentreerden op de Ene die hen samen had gebracht en de barrières had afgebroken, die hen
verdeelden. Het is zijn dood aan het kruis die zowel de kracht (1 Korintiërs 1:18) als de 
wijsheid van God (1 Korintiërs 1:24) is, alhoewel de keuze van dit symbool van schande voor 
een Grieks-Romeins gehoor misschien dwaas heeft geleken.  

Denk over het volgende na: Wat voor soort eenheid verwacht Paulus van de Korintiërs? 
Verwacht hij dat zij het over alles eens zijn? (Vergelijk 1 Korintiërs 1:10 met 1 Korintiërs 8:7–
13.) Hoe brengt het geconcentreerd zijn op Christus de eenheid teweeg die Paulus beschrijft?



Les 3 'Laat hen allen één zijn'
13-19 oktober

Kerntekst: Johannes 17:20, 21

Stap 1—Toepassen

De onderstaande vragen kunnen groepsleden helpen hun eigen rollen en motivaties te 
evalueren bij het vertegenwoordigen van Gods karakter. 

Stap 2—Vragen om over na te denken en toepassingsvragen

1. Waarom is het belangrijk dat we God persoonlijk kennen en niet gewoonweg weten 
over hem?

2. Wat voor aspecten van Gods naam en karakter motiveren uw getuigenis aan de 
wereld?

3. Welke van de smeekbeden van Jezus ten behoeve van zijn discipelen is het meest van 
betekenis in de kerk van de eenentwintigste eeuw? 

4. Hoe zou u uw huidige getuigenis van het karakter en wezen van God evalueren? Hoe 
kunnen we ons getuigenis verbeteren? 

5. Wat voor type eenheid wenst Jezus voor zijn volgelingen? Hint: Denk na over het type
eenheid dat hij met zijn Vader heeft. Hoe ziet deze eenheid er in de praktijk uit?

Stap 3—Bijbelcommentaar

Het langdurig gebed in Johannes 17 komt na wat sommige geleerden hebben geïdentificeerd 
als een typische afscheidstoespraak. De inhoud van het gebed zélf geeft in dat het gebed was 
bedoeld als een bemoediging voor de discipelen, die spoedig zonder de fysieke aanwezigheid 
van Jezus voor uitdagingen zouden komen te staan. 

I. De Sleutelrelatie
(Herhaal Johannes 17:2, 3, 20–23 met uw groep)

De kern van het gebed in Johannes 17 zélf is de relatie tussen de Vader en de Zoon. Het is een 
relatie van volmaakte liefde en eenheid die die al bestaat vanaf 'voor de schepping van de 
wereld' (Johannes 17:24, GNB). De Vader wordt geïdentificeerd als 'de enige ware God' 
(Johannes 17:3), de 'Heilige Vader' (Johannes 17:11) en de 'Rechtvaardige Vader' (Johannes 
17:25). Deze benamingen beschrijven zowel zijn karakter als zijn rechtvaardige daden. Jezus 
wordt in het gebed geïdentificeerd als Christus (Johannes 17:2), de 'Zoon' (Johannes 17:1) en 
de Gezondene (Johannes 17:3), die doet wat de Vader vraagt. 

De relatie tussen de Vader en Zoon verschaft de basis en het voorbeeld van wat Jezus van 
zijn volgelingen vraagt. De relatie tussen de Vader en Zoon neemt ook een belangrijke plaats 
in in de woorden die Jezus uitspreekt over het eeuwige leven. Het eeuwige leven is 
afhankelijk van het kennen van zowel de Vader als de Zoon. Merk echter op dat het niet 
eenvoudig kennis van hun bestaan is. De uitleg dat iemand moet weten dat de Vader 'de enige 
ware God' is en dat de Zoon door de Vader werd gezonden, geeft in dat een persoonlijke en 
ervaringsgerichte kennis voor het eeuwige leven vereist is. De symboliek van de namen die 
voor de Vader worden gebruikt, versterkt deze gedachte door te suggereren dat degenen die 
het eeuwige leven ontvangen, de rechtvaardige en verlossende daden van God hebben 
ervaren.  



Deze passage karakteriseert zowel de Vader als de Zoon niet alleen door hun goddelijkheid
en eenheid, maar ook door hun overvloedig geven. De Vader geeft aan de Zoon en de Zoon, 
op zijn beurt, geeft veel van de dingen door die de Vader hem heeft gegeven. 

Denk over het volgende na: Hoe staat het gebruik van de benamingen Vader en Zoon in 
verband met de voornaamste boodschappen van Johannes 17? In wat voor zin zijn de Vader 
en Zoon één? Wat betekent het gevende karakter van God voor zijn gemeente? 

II. Heerlijkheid en de opdracht van Jezus
(Herhaal Johannes 17:1–5 met uw groep)

De opdracht van Jezus was om de naam en woorden van God aan de wereld te openbaren 
(Johannes 17:6–8) en hem eer en heerlijkheid te brengen. Een naam was in de Hebreeuwse 
cultuur zowel een onderscheidingsteken als een definitie van karakter. Wanneer Jezus dus 
verklaarde dat hij de naam van de Vader had geopenbaard, zouden we moeten begrijpen dat 
hij het wezen en karakter van God had geopenbaard. Jezus openbaarde deze twee dingen 
doordat hij het liefdevolle karakter van God door zijn daden toonde. 

Jezus begint zijn gebed door God te vragen om hem te verheerlijken. Het verzoek was niet 
louter een egoïstisch verzoek. Het was gegrond in de eenheid van de Vader en Zoon, en het 
droeg bij aan Jezus' opdracht om het karakter van de Vader te openbaren. Het wezen van de 
eenheid van de Vader en Zoon betekende dat als Jezus werd verheerlijkt, de Vader 
automatisch zou worden verheerlijkt. Jezus bad er dus voor dat hij zijn opdracht zou 
voltooien, opdat de liefde van de Vader zou worden gezien, en hij de eer en heerlijkheid zou 
ontvangen, die hem verschuldigd zijn.  

Denk over het volgende na: Herhaal het gebruik van de woorden 'heerlijkheid' en 
'verheerlijking' elders in Johannes; geef daarna een definitie van wat Johannes bedoelt met het
woord 'verheerlijking'. Verwijst het naar wat bij Christus' hemelvaart gebeurde of naar iets 
anders? In wat voor zin ontvangen Christus' volgelingen heerlijkheid?  

III. Jezus bidt voor al zijn volgelingen
(Herhaal Johannes 17:6–26 met uw groep)

Terwijl Jezus' gebed zich voortzet, wordt de opdracht van de gelovigen ook onthuld als een 
die het karakter van God bekend maakt en hem eer brengt. Het gebed van Jezus voor zijn 
discipelen erkent de moeilijke reis die voor hen ligt, terwijl zij probeerden deze opdracht te 
vervullen. 

Jezus begint met het bidden voor de bescherming van zijn volgelingen, door de naam en 
het karakter van God aan te roepen. In feite vraagt hij de Vader om gelovigen te bewaken en 
te beschermen, omdat hij een liefdevolle, genadige God is, die trouw aan zijn beloften is. 
Gods bescherming van zijn volgelingen is nodig, omdat de discipelen in een wereld blijven, 
die vijandig staat tegenover de waarden en principes die zij koesteren. Zij zijn daarom 
doelwitten van Satan die hun getuigenis aan de wereld probeert te voorkomen. 

Jezus liet zien dat het vertegenwoordigen van God in de wereld het best kan worden 
gedaan door zijn karakter door middel van ons dagelijks leven te openbaren. Bewust van het 
feit dat zijn discipelen ruzie hadden gemaakt over wie de grootste in het koninkrijk zou zijn, 
bad Jezus specifiek voor de eenheid van de gelovigen. Afgunst, hoogmoed en hebzucht 
maakten het mogelijk om hen te verdelen en, derhalve, het beeld van God te vernietigen, dat 
zij aan de wereld moesten openbaren. Eenheid zou, aan de andere kant,  niet alleen het wezen 
en karakter van God openbaren, maar ook zijn veranderende macht. Het is veelbetekenend dat



Christus niet alleen voor eenheid tussen gelovigen bad. Hij bad ook voor hun eenheid met 
hemzelf en zijn Vader. Jezus erkende dat eenheid tussen elkaar afhankelijk is van eenheid met 
God. Als we verenigd zijn met hem, ontwikkelen we een eenheid in doel met hem die, op haar
beurt, onze relaties verandert. 

Verandering wordt óók beoogd wanneer Jezus verzoekt dat de discipelen geheiligd zullen 
worden door de waarheid. Als zij en de waarheid zoals zij in Jezus is, op elkaar inwerken, 
zullen de volgelingen van Christus de verandering van hun leven ervaren. Deze verandering is
essentieel als de volgelingen van Christus getuigen van de waarheid zullen zijn.

Denk over het volgende na: Waarom denkt u dat Jezus bidt dat zijn volgelingen met hem 
zullen zijn en zijn heerlijkheid zullen zien? Wat vraagt Jezus aan God om te beschermen en 
waarom? Wat voor veranderingen vinden plaats wanneer we met Jezus verbonden zijn? Hoe 
kunnen Christenen met Jezus verbonden blijven? 



Les 4 De sleutel tot eenheid
20-26 oktober

Kerntekst: Efeziërs 2:9, 10

Stap 1—Toepassen

Hoewel Christus de Bron van de eenheid van de gemeente is, wordt elk lid opgeroepen om de 
eenheid van de gemeente te handhaven. Help studenten hun noodzaak te begrijpen om 
verbonden te blijven met de Bron van leven en eenheid, om Gods wil voor de gemeente te 
vervullen.

Stap 2—Toepassingsvragen

1. Waarom zijn alle zegeningen die aan het begin van Efeziërs worden opgenoemd, op de
eenheid van Gods Schepping geconcentreerd?

2. Als Christus de Sleutel tot eenheid is en alle christelijke eenheid van hem afhankelijk 
is, wat voor deel speelt elk individueel lid in de eenheid van de gemeente?

3. Praat over het volgende citaat van Ellen G. White:
'Terwijl de rank ogenschijnlijk verbonden is met de wijnstok, is het mogelijk dat er geen 
levengevende band bestaat. Dan zal de rank niet groeien of vrucht dragen. Zo kan er een 
schijnbare verbondenheid met Christus zijn, zonder dat er ware verbinding met Hem door het 
geloof is. Het belijden van een godsdienst brengt de mens in de kerk, maar het karakter en het 
gedrag laten zien of zij in verbinding staan met Christus.'—Ellen G. White, De Wens der 
Eeuwen, blz. 593, 594.

4. Welke van de houdingen geschetst in Efeziërs denkt u is de belangrijkste om de 
eenheid en harmonie van de gemeente te handhaven? Op wat voor bewijs baseert u uw
antwoord?

Stap 3—Bijbelcommentaar

Disussie over verdeeldheid is vaak op leerstelling of waarheid geconcentreerd. Christenen 
klagen erover dat als we het slechts eens konden zijn over wat we over een kwestie geloven, 
verdeeldheid op zou houden. Hoewel eenheid in leerstelling zeker een rol speelt in 
gemeentelijke eenheid, is leerstellige eenheid niet de voornaamste sleutel om eenheid en 
verdeeldheid te begrijpen. De sleutel tot eenheid wordt in Jezus Christus gevonden.

I. De Bron van eenheid
(Herhaal Efeziërs 1:3–14 met uw groep)

Welke disussie over de eenheid van de gemeente ook, kan niet plaatsvinden zonder de 
erkenning dat Jezus Christus voornamelijk door zijn dood en opstanding eenheid schept. Het 
zijn deze gebeurtenissen die aanleiding geven tot de lofzang aan het begin van Efeziërs. 
Hoewel de verzen zich aan de Joodse stijl van lofzang conformeren, worden zij gemarkeerd 
door de herhaalde verwijzing naar het feit dat alles wat God voor ons heeft gedaan 'in 
Christus' of 'in hem' is. De uitgebreide opsomming van zegeningen die 'in hem' beschikbaar 
zijn voor gelovigen omvat gekozen, voorbestemd en geadopteerd worden, evenals genade 
gegeven worden, verlossing, vergeving en een zegel dat onze erfenis garandeert. Het lijkt er 
inderdaad op dat in Christus ons geen geestelijke zegen is onthouden (Efeziërs 1:3). Merk 
echter ook de manier op waarop relatie en eenheid achter een groot deel van de passage 



schuilgaan, voordat er direct de aandacht op wordt gevestigd in vers 4: we zijn gekozen om 
heilig en onberispelijk te zijn. God wilde dat we als hem zouden zijn en in nauw contact met 
hem zouden staan. We worden opnieuw verbonden met God door middel van adoptie, en onze
gebroken relaties zijn genezen door middel van verlossing en vergeving. Paulus vat het 
cumulatieve effect van deze zegeningen samen in Efeziërs 1:9, 10. Deze zegeningen waren 
bedoeld, opdat God in Christus eenheid voor zijn Schepping zou kunnen brengen. 

De focus op Christus als de Sleutel tot eenheid zet zich voort in Efeziërs 2:11–22, waar 
Christus wordt geschilderd als de Verwijderaar van barrières, zodat allen gelijke toegang tot 
God kunnen hebben. De passage zinspeelt op de scheidsmuur in de Joodse tempel die 
degenen die geen Joden waren van de eigenlijke tempel beperkten en daardoor van toegang 
tot God. Christus' dood heeft deze muur in figuurlijke zin afgebroken, zodat Jood en heiden 
op dezelfde manier met God kunnen worden verzoend. Het waren echter niet alleen de Joden 
en heidenen die nu konden worden verzoend. Paulus begreep dat Christus alle barrières had 
afgebroken, hetzij raciaal, groeps-gerelateerd, of gebaseerd op geslacht. Alle mensen hadden 
nu gelijke toegang tot God en zijn geweldige redding. 

Denk over het volgende na: Wat betekent het om alle (mogelijke) geestelijke zegen in 
Christus te hebben? Wat voor relevantie hebben de zegeningen in de hemelsferen voor het 
leven van nu? Wat voor aanwijzingen verschaft Paulus in Efeziërs 1 om ons te helpen 
begrijpen wat Gods motivatie en doel om te zegenen zijn? Wat heeft dit doel met eenheid te 
maken? 

II. Verbonden blijven met de Bron
(Herhaal Efeziërs 4:1–6 met uw groep)

Als gevolg van wat God in Christus heeft gedaan, zijn we één lichaam, woont er één Geest in 
ons, leven we in één hoop (Efeziërs 4:4). We hebben een gemeenschappelijke Heer en geloof, 
waarvan is getuigd door een gemeenschappelijke doop (Efeziërs 4:5). Omdat God zich zoveel
moeite getroost heeft om alle dingen tot eenheid te brengen, worden degenen die zichzelf 
christenen noemen, geroepen om op een manier te leven die die eenheid handhaaft. De 
hoofdstukken 4–6 van Efeziërs beschrijven de houdingen en daden die helpen om deze 
eenheid te handhaven. Enige van de sleutelhoudingen omvatten bescheidenheid (Efeziërs 
4:2), zachtmoedigheid (Efeziërs 4:2), geduld (Efeziërs 4:2), oprechtheid (Efeziërs 4:25), 
liefde (Efeziërs 5:1), onderdanigheid (Efeziërs 5:22, 23) en gehoorzaamheid (Efeziërs 6). 

We kunnen eenheid echter niet ervaren, tenzij we met Christus zijn verbonden. Paulus 
zinspeelt op deze waarheid in Efeziërs, wanneer hij over alle zegeningen praat die we hebben,
die 'in hem' zijn (Efeziërs 1:4, 7, 9, 10, 13). Johannes is explicieter en illustreert de noodzaak 
voor verbinding met Christus door het beeld van een wijnstok te gebruiken (Johannes 15:1–
17). Een rank leeft en gedijt alleen wanneer zij met de Bron van leven verbonden is. Als we 
geloof stellen in Christus' verlossende daad en worden gedoopt in zijn dood en opstanding, 
worden we verbonden met de Bron van leven, kracht en eenheid. Enkel de doophandeling 
garandeert echter geen voortdurende verbinding met de Bron van het leven. We moeten er 
voortdurend naar streven met Christus verbonden te blijven, om vrucht te dragen, zoals de 
veranderde houdingen die schuil gaan achter ons vermogen om elkaar lief te hebben en ons 
aan elkaar te onderwerpen. Met Christus verbonden blijven verschaft daarom de basis voor 
eenheid met elkaar. Hoe dichter we bij Christus zijn, hoe nauwer onze relatie zal zijn met 
degenen die ons omringen.

Denk over het volgende na: In wat voor zin zijn we 'in Christus'? Hoe kunnen we met 
Christus verbonden blijven om de vrucht en verandering te ervaren die God voor ons 



verlangt?



Les 5 Eenheid ervaren in de vroege kerk
27 oktober-2 november

Kerntekst: Handelingen 2:42–47

Stap 1—Toepassen

In dit onderdeel wordt geprobeerd de motivaties voor huidige toewijding en gedrag te helpen 
ontdekken en wordt daarna attentheid aangemoedigd hoe leden zichzelf in een positie kunnen 
plaatsen, waar de heilige Geest die houdingen kan veranderen. 

Stap 2—
Vragen om over na te denken

1. Wat voor dingen of mensen eisen uw toewijding op? Wat is de basis voor uw 
toewijding aan deze dingen? Helpt een van deze in de opdracht van de gemeente? Is 
het nodig dat u de focus van uw toewijding opnieuw overdenkt?

2. Op wat voor manieren drukt u uw vreugde en dankbaarheid uit voor de genade die u in
Christus hebt ervaren?

Toepassingsvragen

1. Op wat voor tastbare manieren kunt u meer tijd doorbrengen om samen met andere 
christenen in aanbidding en gemeenschap te groeien?

2. Wat voor obstakels komen in de weg van het intieme delen van uw reis met Christus? 
Hoe kunt u voorbij deze obstakels komen?

Stap 3—Bijbelcommentaar

Handelingen 2 geeft een glimp in het leven van de eerste christelijke gemeenschap. Het was 
een gemeenschap die de kracht van de heilige Geest ervaarde en overtuigd was van het belang
van de boodschap van het evangelie. Het was ook een gemeenschap die op praktische wijze 
Gods liefde openbaarde door een diepgaande eenheid in de Geest, die herhaaldelijk in de 
eerste hoofdstukken van Handelingen naar voren wordt gehaald. Een dergelijke eenheid vindt 
niet per toeval plaats. 

I. Een definitie geven van toewijding
(Herhaal Handelingen 2 met uw groep)

De eerste volgelingen van Jezus worden beschreven als zichzelf voortdurend toewijdend aan 
het onderwijs van de apostelen en de gemeenschap. Toewijding aan iets geven houdt in dat je 
er trouw aan bent. De oprechte aandacht die trouw vereist, betekent dat toewijding niet kan 
plaatsvinden zonder een aanzienlijk niveau van toewijding en discipline. Daarom kan 
toewijding niet worden bevolen of aan anderen worden opgelegd. In plaats hiervan vloeit 
ware toewijding voort uit iemands eigen houdingen en prioriteiten. Het is een reactie van het 
hart. 

Denk over het volgende na: Hoe zou u toewijding beschrijven? Wat voor vormen neemt 
toewijding aan in de eenentwintigste eeuw? Zijn al deze vormen van toewijding gezond? 
Waarom of waarom niet? 



II. Toewijding aan God
(Herhaal Handelingen 1:12–14 en 2:42–47 met uw groep)

Het eerste voorwerp van toewijding van de vroege kerk was God. Dit wordt geopenbaard in 
hun toewijding om te blijven bij het onderwijs van de apostelen, aan gebed en aan het loven 
van God. De toewijding baande de weg voor de uitstorting van de heilige Geest met 
Pinksteren (Handelingen 1:12–14) en zette zich daarna voort. Toewijding aan God ging aldus 
vooraf aan elke verandering in de interacties van de christenen met andere mensen. Toen 
gelovigen Christus aanvaardden en zichzelf aan hem toewijdden, plaatsten zij zichzelf in een 
positie waar de heilige Geest zou kunnen werken om hun leven te veranderen. Lucas 
benadrukt voorzichtig dat het niet alleen een of twee gelovigen in afzondering waren, die 
oprechte toewijding aan Christus in de praktijk brachten. Allen die Gods macht ervaarden, 
waren samen en deelden dezelfde toewijding. We moeten echter niet vergeten dat de 
liefdevolle interacties met anderen zowel binnen als buiten hun gemeenschap ook daden van 
toewijding aan God waren. Wanneer we op tastbare manieren gehoor geven aan Gods genade,
eren we hem. 

Denk over het volgende na: Wat voor onderliggende motivatie was er voor de eerste 
christenen om toegewijd aan God te zijn? Hoe zou totale toewijding aan God er in de 
eenentwintigste eeuw uit kunnen zien? Is emulatie van de eerste gemeente uitvoerbaar?
 
III. Toewijding aan gemeenschap
(Herhaal Handelingen 2:42–44 met uw groep)

Het woord 'gemeenschap' is vertaald van het Griekse woord koinōnia. Het is ontleend aan de 
Griekse wortel koinos, wat 'gemeenschappelijk', 'gedeeld' of  'wederzijds' betekent. Het 
verwees aldus naar wat mensen gemeen hadden. Het woord koinōnia zélf werd vaak gebruikt 
in de Griekse literatuur om de intimiteit, toewijding en wederzijdse verbondenheid van de 
huwelijksrelatie te beschrijven. Het omvat de ideeën van intieme omgang, waarin er een 
wederzijds delen met elkaar is, evenals het idee van welwillendheid die zichzelf openbaart als 
het delen met anderen. In Handelingen 2 wordt gemeenschap uitgedrukt als gedeelde tijd, 
gedeelde activiteit, gedeelde opdracht, en gedeelde bezittingen. Wat de gelovigen 
gemeenschappelijk deelden, vond echter slechts plaats vanwege het fundament dat zij 
gemeenschappelijk hadden: dat wil zeggen een gedeelde relatie met Christus. Hoewel het 
gemakkelijk is om de activiteiten van de eerste gemeente op te noemen, die een manifestatie 
van gemeenschap waren, gaat gemeenschap in het Nieuwe Testament voornamelijk over 
relatie, niet over activiteit. Gelovigen hadden relaties met elkaar en deelden een 
gemeenschappelijk leven, juist omdat zij een relatie met Christus hadden. De relaties tussen 
gelovigen hadden een intiem karakter. Van deze intimiteit werd in de eerste gemeente getuigd 
door middel van de ongebruikelijke daad om maaltijden met andere gelovigen te delen, 
ongeacht sociaal-economische status of etnische achtergrond.  

Denk over het volgende na: Wat voor sleutelwoorden vindt u in Handelingen 2:42–46, die 
meer openbaren over het karakter van de gemeenschap die de eerste Christenen deelden? 
Waarom benadrukt Lucas in deze passage het idee van vreugde en dankbaarheid? 

IV. De gevolgen  van toewijding 
(Herhaal Handelingen 2:45–47 en Handelingen 4:32–37 met uw groep)



Toen de gelovigen zichzelf aan God en gemeenschap toewijdden, erkenden zij niet alleen hun 
gemeenschappelijke band in Christus, maar werden zij zich ook bewuster van de noden van 
degenen rondom hen. Zij reageerden door te helpen op elke manier die zij konden, het 
verkopen van hun eigendom en het uitdelen van hun bezittingen inbegrepen. De Griekse 
constructie van de verzen 44–45, met het herhaalde gebruik van de onvoltooide tijd, geeft in 
dat dit geen éénmalige gebeurtenis was, maar in plaats hiervan een vaste en doorgaande 
praktijk in de gemeenschap. Het was een reactie die groeide uit liefde voor God en voor 
elkaar. Dit bewustzijn van de noden van degenen rondom hen was echter niet het enige 
resultaat van de toewijding van de eerste gelovigen. Lucas benadrukt ook hun vreugde, die 
werd uitgedrukt in dankbaarheid en lof aan God en het feit dat andere mensen werden 
aangetrokken tot deze gezonde en levendige christelijke gemeenschap. 

Denk over het volgende na: Wat voor andere positieve resultaten zou u kunnen verwachten in 
een gemeenschap die volledig aan God is toegewijd? Als geven een vrijwillige daad door 
leden van de kerkelijke gemeenschap was, waarom zijn Ananias en Saffira dan gestorven? 



Les 6 Beelden van eenheid
3-9 november

Kerntekst: Efeziërs 2:19-22

Stap 1—Toepassen

Alle metaforen van gemeentelijke eenheid die in deze les worden bestudeerd, bevatten een 
verwijzing naar een lid van de Drieëenheid. Help uw groep de centrale rol te begrijpen, die 
onze relatie tot de Vader, Zoon, en heilige Geest speelt bij het in vervulling doen gaan van 
deze eenheid.

Stap 2—Toepassingsvragen

1. De metafoor van het volk van God roept ons op te erkennen dat onze identiteit in God 
is. Op wat voor manieren houdt onze identiteit in God verband met eenheid? We 
identificeren onszelf vaak op wat voor manieren, zoals nationaliteit. Wat voor 
identiteiten neigt u te openbaren voordat u aan anderen uw identiteit in God 
openbaart? Komen deze afwisselende identiteiten of labels in de weg te staan van 
eenheid in de gemeente?

2. Hoe beïnvloedt het zien van andere mensen als leden van het lichaam van Christus de 
manier waarop u hen ziet en op elkaar inwerkt? Hoe beïnvloedt dit de manier waarop 
u uzelf en uw eigen waarde ziet?

Activiteit: 
Schrijf een brief van waardering voor de gaven of dienstbetoon van een lid van uw gemeente 
dat gewoonlijk niet veel erkenning krijgt.

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. Het volk van God
(Herhaal 1 Petrus 2:9; Exodus 19:5, 6; en Leviticus 26:12.)

De apostel Paulus' identificatie van de gemeente als het volk van God verbond de gemeente 
van het Nieuwe Testament met de geschiedenis en beloften van Israël. Joodse gelovigen 
zouden de uitdrukking onmiddellijk associëren met hun rijke geschiedenis van verbondsvolk, 
want de term is, in de kern zélf, relationeel. De nadruk van de term ligt echter niet op de leden
van het volk van God, maar op de daden en het karakter van God. Het is God die dit volk 
heeft geschapen. Het is God die zijn volk heeft uitgekozen, en het is God die zijn volk koopt, 
verlost en redt. We zijn daarom Gods eigendom en ontlenen onze identiteit en richting aan 
hem.

De term volk van God haalt de bevoorrechte status die we delen naar voren, omdat we 
apart zijn gezet om een God te dienen die rechtvaardig en genadig is. Als individuën en als 
een groep van gelovigen hebben we de genade van God ervaren. De metafoor van het volk 
van God benadrukt aldus ook de gedeelde aspecten van onze reis. Samen zijn we uitgekozen 
en apart gezet, en we hebben Gods genade en gunst ervaren. Samen delen we een identiteit 
die geworteld is in Christus, en samen hebben we een gedeeld doel om de wonderen van onze 
God te verkondigen. De metafoor, volk van God, maakt mogelijk om ons te verenigen als we 
ons gemeenschappelijke verleden erkennen, dat tekort is geschoten, ons gemeenschappelijke 
bevoorrechte heden, en onze gemeenschappelijke toekomstige hoop in Christus.



Denk over het volgende na: Waarom benadrukt Petrus het idee van het worden van een volk? 
Wat voor verschil zou onze identiteit in God moeten maken in ons leven van alledag? 

II. De tempel van de heilige Geest
(Herhaal 1 Korintiërs 3:16, 17.)

De metafoor van de gemeente als een tempel wekte waarschijnlijk verschillende beelden op in
de gedachten van Paulus' gehoor. Joodse gelovigen zouden de gemeente verbinden met Israëls
geschiedenis en de prachtige tempel in Jeruzalem die in de Joodse godsdienst en cultuur 
centraal stond. Heidense gelovigen buiten Palestina hebben misschien heidense Grieks-
Romeinse tempels gevisualizeerd, zoals die van Apollo. Niettemin zou Paulus' bedoeling met 
de gemeente als een tempel zou door allen worden begrepen. Antieke tempels in het Nabije 
Oosten deelden gemeenschappelijke kenmerken en symboliek. Tempels werden zorgvuldig uit
de kostbaarste materialen gebouwd, want zij waren voornamelijk een woonplaats voor het 
goddelijk wezen. Hoewel God niet in een gebouw kon worden gevat, verschafte de 
aanwezigheid van zijn tempel zekerheid dat God, niettemin, onder zijn volk woonde zoals hij 
had beloofd. Omdat God in de tempel woonde, was de tempel zowel heilig als een plaats van 
communicatie tussen God en zijn volk. De aanwezigheid van een tempel verkondigde ook de 
kracht en macht van God. Het was een bevestiging dat God in de aangelegenheden van zijn 
volk geïnteresseerd en erbij betrokken was. 

De gemeente moet, als een tempel, een passende vertegenwoordiger zijn van de God die er
binnenin woont. Zij wordt aldus geroepen om zijn karakter te weerspiegelen. Hoewel elk 
individueel lid is geroepen om God te vertegenwoordigen, verschaft de weerspiegeling van 
Gods karakter door de gemeente, als geheel, een sterker getuigenis aan een toekijkende 
wereld. Derhalve openbaart een verenigde gemeente zowel het karakter als de macht van God.
Schade aan de verenigde openbaring van Gods karakter vernietigt Gods tempel doordat 
hiermee het gebruik en de functie ervan worden getroffen.

Denk over het volgende na: Hoe is Gods aanwezigheid zichtbaar in zijn gemeente? Op wat 
voor specifieke manieren wordt de functie van de tempel van de heilige Geest in gevaar 
gebracht doordat de eenheid van de gemeente wordt vernietigd? Paulus waarschuwt dat God 
de persoon zal vernietigen, die de tempel vernietigt. Waarom is de straf voor deze vernietiging
zo wreed? 

III. Het lichaam van Christus
(Herhaal 1 Korintiërs 12:12–26)

De metafoor van het lichaam werd door sommige Grieks-Romeinse politici, zoals Menenius 
Agrippa, gebruikt om de eenheid van de staat te benadrukken; Paulus' opname van deze 
metafoor om eenheid te illustreren was dus niet nieuw. Paulus' interpretatie van de metafoor 
verschilde echter zeer van die van Menenius. De politicus stelde zich voor dat eenheid 
voorkwam, wanneer de lagere klassen hun plaats in de hierarchie wisten en zich onderwierpen
aan de heerschappij van de heersende patriciërs. Paulus, aan de andere kant, moedigde de 
gemeente aan om de zwakkere en minder zichtbare leden van het lichaam te eren, die 
evenzeer nodig waren voor het functioneren van de gemeente. De diversiteit van de leden van 
de gemeente moest worden omarmd, want God zelf had de verschillende delen en rollen 
geregeld. Van hetzelfde belang in Paulus' illustratie van het lichaam is de onderliggende 
verbondenheid van elk deel. Elk deel heeft de andere nodig en wordt, op zijn beurt, beïnvloed 
door het succes en falen van de andere. 



Denk over het volgende na: Paulus' zienswijze van het lichaam botste met de zienswijzen van 
politici uit de oudheid. Hoe daagt de metafoor van het lichaam verder de houdingen en 
waarden uit, die in de maatschappij rondom ons worden afgeschilderd?



Les 7 Wanneer er conflicten ontstaan
10-16 november

Kerntekst: Handelingen 11:17

Stap 1—Toepassen

Hoewel de les gemeentelijke conflicten in plaats van persoonlijke conflicten heeft herhaald, 
worden individuele leden onvermijdelijk door gemeentebrede conflicten beïnvloed. Dit 
onderdeel richt zich op de manier waarop individuele leden reageren wanneer zij door conflict
worden omringd. Moedig leden aan om persoonlijk hun eigen culturele vooroordeel te 
onderzoeken en Gods wil te zoeken wanneer onenigheden ontstaan. 

Stap 2—Toepassingsvragen

1. Wat is uw normale reactie op conflict om u heen? Komt u tussenbeide en doet u mee 
aan de ruzie, of doet u uw best om conflict te vermijden? Wat zou uw persoonlijke 
reactie moeten zijn wanneer er conflict in de gemeente ontbreekt?   

2. Hoe kunnen we Gods wil te midden van onenigheid ontdekken? 
3. De manier waarop eerste christenen hun Joodse erfenis begrepen, kwam in de weg te 

staan van hun begrip dat heidenen onderdeel van de gemeente zouden kunnen zijn. 
Hoe zou onze cultuur in de weg kunnen komen te staan van het herkennen van Gods 
leiding of hoe zou zij onze interpretatie van de Schrift kunnen beïnvloeden? Bid 
ervoor dat God u zal helpen sommige van uw eigen vooroordelen vast te stellen, die 
voor obstakels zorgen bij het interpreteren van de Schrift.

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. Zoeken naar een oplossing
(Herhaal Handelingen 6:1–6, Handelingen 11:1–18, en Handelingen 15:1–22 met uw groep) 

Het wekt misschien verbazing dat er zo snel na de oprichting van de christelijke gemeente 
conflict uitbrak, maar de realiteit is dat overal waar mensen zijn, er conflict mogelijk is. De 
conflicten van de eerste gemeente omvatten zowel theologische dilemma's als relationele 
kwesties die voortkwamen uit de diverse achtergronden van degenen die Christus 
aanvaardden. De apostelen negeerden de conflicten die in hun midden ontstonden niet. Zij 
namen zich voor om ze op te lossen, zodat niets in de weg kwam te staan van de opdracht van 
de gemeente. Verschillende belangrijke principes kunnen worden gezien in hun benadering 
van conflict.
a. De problemen werden openlijk erkend. Te vaak worden conflicten genegeerd in de hoop 
dat, door dit te doen, de conflicten uit zichzelf zouden verdwijnen. Conflicten moeten worden 
erkend en er moet onmiddellijk mee worden afgerekend.
b. Eén of meer mensen werden aangewezen om naar een oplossing voor het probleem te 
zoeken. De gekozen personen waren bekend en werden door de congregatie vertrouwd.
c. De verhalen en meningen van de betrokkenen aan beide kanten van het conflict werden 
gehoord.
d. Er werd over de Schrift nagedacht. In de vergadering in Jeruzalem bijvoorbeeld dachten de 
leiders na over zowel de wet van Mozes, die over besnijdenis sprak, als de profeten, die 
hadden voorspeld dat er heidengelovigen zouden zijn.
e. Bewijs van de leiding van God werd getoond én er werd naar gezocht.



f. Tenslotte werd de beslissing bekendgemaakt, samen met de redenen voor de beslissing. 
Wanneer dit niet rechtstreeks kon worden gedaan door de leiders die de beslissing hadden 
genomen, werd een boodschap gezonden met een persoon die door de gemeente werd 
vertrouwd.
Door dit proces te volgen, werden grote verdelingen vermeden, en werd er voor transparantie 
en verantwoordelijkheid gezorgd. 

Denk over het volgende na: Zijn al deze principes overdraagbaar naar de kerk van de 
eenentwintigste eeuw? Leg uit. Welke van de bovenstaande principes veroorzaakt de meeste 
moeilijkheden bij pogingen om conflict op te lossen? Waarom denkt u dat het principe dat u 
heeft geïdentificeerd zo problematisch is? 
 
II. De Leiding van de heilige Geest volgen
(Herhaal Handelingen 11:12-17 met uw groep)

De heilige Geest komt in het verhaal van Petrus en Cornelius en bij de vergadering in 
Jeruzalem prominent voor. Petrus was zich er acuut van bewust dat Gods de weg baande voor 
zijn ontmoeting met Cornelius. He merkt op: 'De Geest zei tegen me dat ik zonder aarzelen 
met hen mee moest gaan' (Handelingen 11:12) en nadat de heilige Geest zichtbaar op de 
heidenen was uitgestort, concludeerde Petrus: 'Als God dan aan hen dezelfde gave gegeven 
heeft als aan ons die in de Heere Jezus Christus geloven, wie was ik dan dat ik bij machte zou 
zijn God tegen te houden?' (Handelingen 11:17, HSV). Hoewel de zichtbare manifestatie van 
de heilige Geest onbetwistbaar bewijs van Gods leiding verschafte, had Petrus al erkend dat 
God hem naar Cornelius had geleid. Evenzo erkende Jacobus bij de vergadering in Jeruzalem 
dat Gods hand tussenbeide was gekomen om zijn goedkeuring van heidengelovigen te tonen. 
De apostelen waren er duidelijk van overtuigd dat de heilige Geest ze in waarheid leidde, 
zoals Jezus voor zijn dood had beloofd (Johannes 16:13, 14). 

Denk over het volgende na: Hoe wist Petrus dat de Geest de leiding had, voordat hij zichtbare 
bevestiging van de Geest zag? De apostelen volgden zonder aarzeling de leiding van de Geest.
Wat is uw reactie wanneer u gelooft dat God u leidt om iets te doen?  

III. Het veranderen van inzichten
(Herhaal Handelingen 15:1, 2, 13–20 en Handelingen 11:18 met uw groep)

De leiding van de Geest volgen is niet altijd gemakkelijk. We lopen het risico dat we onze 
gekoesterde ideeën moeten opgeven, moeten toegeven dat we ongelijk hebben en ons leven 
aan Gods plannen moeten aanpassen. Deze aanpassing is vooral moeilijk in een 
conflictsituatie, omdat we de noodzaak voelen om ons gezicht te redden. In Handelingen 
ontdekten de Joodse gelovigen dat zij stevig verankerde overtuigingen over besnijdenis en 
heidenen moesten opgeven, die aan de kern van hun identiteit raakten. Er was voorspelbare 
tegenstand; en toch tekent Lucas ook op dat, wanneer gelovigen het volledige verhaal hoorden
hoe de heilige Geest op de heidenen was uitgestort, zij beseften dat God werkelijk de leiding 
had (Handelingen 11:18). Het zichtbare karakter van Gods aanvaarding van de heidenen hielp 
om de overgang in de praktijken van de gemeente te vergemakkelijken.

Denk over het volgende na: Waarom nam de groep die in Handelingen 15 naar Jeruzalem 
reisde, de tijd om het verhaal van de bekering van de heidenen aan de mensen in Fenicië en 
Samaria te vertellen? Waarom denkt u dat Petrus met de kwestie het idee omlijstte van Gods 
keuze van de heidenen? Waren er andere factoren dan het zichtbare karakter van de 



aanwezigheid van de heilige Geest, die de eerste gemeente hielpen het feit te accepteren dat 
gelovigen geen Joden hoefden te worden voordat zij christenen werden?



Les 8 Eenheid in geloof
17-23 november

Kerntekst: Hebreeën 9:11, 12

Stap 1—Toepassen

Waarheid en leerstelling worden vaak gezien als abstracte beweringen die elke disussie over 
waarheid en eenheid  meer filosofisch dan praktisch doen lijken. Leerstellingen zijn echter 
noch abstract noch willekeurig. Zij zijn bedoeld om onze relatie met God en met anderen om 
ons heen te beïnvloeden. Haal het praktische karakter van leerstelling naar voren en hoe 
waarheid die wordt beleefd,  in het leven van een christen er uit zou kunnen zien.

Stap 2—Toepassingsvragen

1. Als onze bron van eenheid ons gedeelde leven in Jezus is, waarom maakt wat we 
geloven dan een verschil voor de eenheid die we tonen aan de wereld? 

2. Wat zou eenheid waarin Christus centraal staat, kunnen impliceren over de manieren 
waarop we degenen behandelen, die het in theologische zin met ons oneens zijn?

3. Hoe kan het feit dat Jezus de waarheid is, een verschil maken voor de manier waarop 
we waarheid en eenheid begrijpen?

4. Wat betekent de waarheid beleven zoals zij in Jezus is? Hoe beïnvloedt zij eenheid? 
Kies één leerstelling en denk erover na hoe het beleven van die waarheid in Jezus eruit
zou kunnen zien.

5. Welke leerstelling van de Kerk der Zevende-dags Adventisten heeft het meest 
geholpen om u met andere gelovigen te verenigen? Hoe heeft deze dat gedaan?

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. Eenheid en het evangelie
(Herhaal Handelingen 4:8–12 met uw groep)

De centrale leerstellingen van het christendom houden verband met Jezus. Zijn vleeswording, 
leven, dood, opstanding en dienstwerk in het hemelse heiligdom getuigen van Gods verlangen
om in relatie met zijn schepping te zijn. Jezus werd de Verzoener die deze relatie mogelijk 
heeft gemaakt en stierf aan het kruis om af te rekenen met de gevolgen van de zondige keuzes
van de mensheid. De gevolgen van zijn dood breiden zich echter verder uit dan verzoening 
met God. Als we zijn verenigd met Christus in de doop, zijn we ook verenigd met elkaar. 
Paulus kan aldus stellen dat Jezus' dood ook barrières tussen mensen heeft afgebroken 
(Efeziërs 2:14). Bovendien, als we Gods verzoening ervaren, zijn we geroepen om met elkaar 
te worden verzoend. Gemeentelijke eenheid is alleen mogelijk vanwege Jezus' dood.

Denk over het volgende na: Op wat voor manieren heeft de dood van Jezus barrières tussen 
mensen afgebroken? Hoe beïnvloedt verenigd zijn in Christus uw relatie met andere 
gemeenteleden?

II. Eenheid en waarheid
(Herhaal Matteüs 25:1–13 met uw groep)

De Schrift roept de gemeente op om te worden verenigd, terwijl ze tegelijkertijd vasthoudt 



aan de waarheid. Dit stelt een dilemma. Waarheid is, van nature, exclusief. Waarheid 
nastreven brengt verwerping of dwaling met zich mee en wordt geassocieerd met het idee van 
reinheid. Waarheid kan aldus worden gezien als selectief en exclusief. Aan de andere kant is 
eenheid, van nature, inclusief. Derhalve benadrukken discussies over eenheid vaak eenheid 
ten koste van waarheid of benadrukken waarheid ten koste van eenheid. Hoe lossen we dan 
deze spanning op en streven we zowel waarheid als eenheid na? Een deel van de oplossing 
kan worden gevonden door te onderzoeken wat de Bijbel over waarheid zegt.

Het Nieuwe Testament verschaft belangrijke informatie over zowel het wezen als de rol 
van waarheid. Het identificeert Jezus als 'de waarheid', zoals we hierboven hebben opgemerkt 
(Johannes 14:6; 18:32, 37), maar erkent ook Gods Woord (Johannes 17:17), de wet 
(Romeinen 2:20), het evangelie (Efeziërs 1:13), het onderwijs van de apostelen (2 
Tessalonicenzen 2:13–15) en gezonde leerstelling als waarheid (2 Timoteüs 4:2–4). Waarheid 
is echter niet gewoonweg iets waaraan we intellectuele instemming geven. Zij moet zich 
eigen worden gemaakt, wat tot een verandering in ons gedrag leidt. Het heeft geen nut om te 
weten dat Jezus spoedig komt als die kennis niet de manier waarop we leven verandert of ons 
ertoe brengt om ons op zijn komst voor te bereiden. Evenzo suggereert Johannes dat, als ons 
leven geen liefde naar anderen uitstraalt, we openbaren dat we de waarheid niet weten (1 
Johannes 2, 3). Als waarheid uitwendig en intellectueel blijft, zal er altijd een botsing zijn 
tussen waarheid en eenheid. Wanneer echter, met de hulp van de heilige Geest, waarheid zich 
eigen wordt gemaakt, beïnvloedt waarheid onze relatie met God en degenen om ons heen en 
maakt het de gemeente dus gemakkelijk bij haar zoektocht naar eenheid.  

Denk over het volgende na: Hoe illustreert de gelijkenis van de tien maagden de noodzaak om
zich waarheid eigen te maken? Hoe wordt zich waarheid eigen gemaakt? Waarom is het 
gemakkelijker om waarheid uitwendig voor ons te laten blijven? Op wat voor specifieke 
manieren beïnvloeden de leerstellingen, bestudeerd in de les van deze week, uw relaties met 
God en anderen? 

III. Eenheid en adventistische leerstellingen
(Herhaal Exodus 20:8–11 en 1 Korintiërs 15:51–54 met uw groep)

Waarheid houdt niet alleen eenheid door innerlijke verandering in. Zij brengt ook een 
gemeenschappelijke identiteit en getuigenis voort. Onze identiteit is bovenal in Christus en 
wat hij voor ons heeft gedaan, maar we ook hebben kernovertuigingen die onze 
gemeenschappelijke identiteit als Zevende-dags Adventistische christenen vormen. Deze kern 
omvat overtuigingen waarvan de pioniers van de gemeente geloofden dat ze hen in de Schrift 
waren geopenbaard door de leiding van de Geest. Dit zijn overtuigingen die het mogelijk 
maken om ons te verenigen in ons begrip van God en onszelf. Door bijvoorbeeld de sabbat 
van de zevende dag te erkennen, zijn we verenigd in onze erkenning dat God de leiding heeft 
over het universum en daarmee de tijd. We worden eraan herinnerd dat we louter schepselen 
zijn, afhankelijk van hem. Aangezien de sabbat ook een gedenkteken is van verlossing, zijn 
we ook verenigd in het erkennen en herinneren dat redding niet ons werk is, maar dat van 
Christus. Christus' dienstwerk in het hemelse heiligdom verenigt ons in het erkennen van onze
voortdurende behoefte aan Gods barmhartigheid en genade, terwijl dit ook voor vertrouwen 
zorgt dat we vóór het aangezicht van God kunnen komen. Ons begrip van de toestand van de 
doden verenigt ons in het erkennen van onze eindigheid en afhankelijkheid van God voor elke
levensadem, terwijl ons begrip van de opstanding en de Wederkomst ons verenigt in hoop, 
terwijl we erop wachten om de eeuwigheid met de God van liefde en genade door te brengen. 
Samen dragen deze leerstellingen niet alleen bij tot onze identiteit als Zevende-dags 
Adventisten, maar zij herinneren ons ook aan onze identiteit als zondige mensen met een 



gemeenschappelijke nood en hoop in Christus.  

Denk over het volgende na: Waarom is een gemeenschappelijke identiteit belangrijk? Hoe 
beïnvloedt dit de opdracht van de gemeente? Hoe voorkomt de identiteit waarvoor deze 
leerstellingen zorgen, arrogantie of exclusiviteit? Op wat voor andere manieren verenigen de 
leerstellingen die deze week zijn bestudeerd, ons in ons begrip van God en onszelf?



Les 9 Het meest overtuigende bewijs
24-30 november

Kerntekst: Efeziërs 5:1, 2

Stap 1—Toepassen

In dit onderdeel wordt studenten gevraagd te overdenken of hun eigen leven en gemeente hun 
identiteit in Christus nauwkeurig weerspiegelen en, derhalve, het bewijs van de macht van 
God in hun leven openbaren.

Stap 2—Toepassingsvragen

1. Wat is het verschil tussen de boodschap van verzoening en het dienstwerk van 
verzoening?

2. Veel studies geven in dat de daden en het gedrag van de gemeente weinig verschillen 
van de maatschappij om haar heen. Waarom denkt u dat dit relatieve gebrek aan 
verschil het geval is? Wat zou u uit zulke gegevens kunnen concluderen? 

3. Op wat voor praktische manieren kunt u openbaren dat uw identiteit met God 
verzoend is? Tot wie roept God u deze week om het leven in het koninkrijk te 
openbaren? Wat communiceert u momenteel aan anderen door uw woorden en daden?

4. Welke van de kenmerken van het leven in het koninkrijk die in deze les zijn 
besproken, vindt u het moeilijkst om in uw eigen leven te tonen? Hoe zou Paulus' 
verwijzing naar het feit dat Christus' liefde ons dwingt, een verschil kunnen maken 
voor uw houdingen en motivatie? 

Stap 3—Bijbelcommentaar 

I. Een nieuwe Identiteit
(Herhaal Efeziërs 2:13–16 met uw groep)

Zoals eerder dit kwartaal besproken, is de eenheid van de gemeente afhankelijk van de dood 
en opstanding van Christus die ons tot een nieuwe schepping hebben gemaakt, ons met 
Christus hebben verzoend en ons een nieuwe identiteit in Christus hebben gegeven. De 
oproep aan gelovigen om zichtbare eenheid te tonen is daarom geen uitdaging om het 
schijnbaar onmogelijke te doen. In plaats hiervan is het 'een oproep om gestalte te geven aan 
een identiteit die ons vrijelijk wordt gegeven, wanneer we ons leven aan Christus 
onderwerpen.'—Gregory A. Boyd, 'Living in, and Looking Like, Christus,' in Servant God: 
The Cosmic Conflict Over Gods Trustworthiness, uitgegeven door Dorothee Cole (Loma 
Linda, Calif.: Loma Linda University Press, 2013), blz. 410. Alleen als we gestalte geven aan 
onze identiteit in Christus, verschaffen we bewijs van het evangelie en Gods geweldige 
macht.

II. Verzoend met God
(Herhaal 2 Korintiërs 5:17–21 met uw groep)

Bijbelse verzoening verwijst naar het herstel van de relatie tussen eerder vijandige of ruziënde
partners. Hoewel mensen verantwoordelijk zijn voor de vijandschap en vervreemding in hun 
relatie met God, heeft Jezus ons met God verzoend, door af te rekenen met de hoofdoorzaak 
van de vijandschap in de relatie. Als onze Plaatsvervanger nam hij de straf voor de zonde die 



door de wet wordt opgelegd. God moet daarom worden gezien als zowel de Initiatiefnemer als
het middelpunt van verzoening. Omdat God door Christus de hele mensheid met zichzelf 
heeft verzoend en mensen nieuw leven heeft gegeven, roept Paulus de Korintiërs op om 
gestalte te geven aan hun nieuw identiteit als verzoend zijnde met God. Zij moeten dit doen 
door het dienstwerk van verzoening voort te zetten in de concrete situaties van hun dagelijks 
leven. Paulus verwacht dat de Korintiërs de boodschap van verzoening zullen verspreiden, en 
dat de vrucht van verzoening zal worden geopenbaard aan degenen die zij tijdens hun 
christenreis ontmoeten. In afwezigheid van uitwendig bewijs dat hun identiteit verzoend is, 
wordt Paulus tot de vraag gebracht of de Korintiërs werkelijk de verzoening hebben aanvaard,
waarin God heeft voorzien. He roept ze daarom op om 'zich met God te laten verzoenen' (vgl. 
2 Korintiërs 5:20).      

Denk over het volgende na: Wat is het verschil tussen de betekenissen van verzoening en 
rechtvaardiging? Op wat voor gronden is Paulus gerechtvaardigd om te twijfelen aan de 
Korintiërs' toewijding aan God en de verzoening waarin God heeft voorzien? Hoe ziet het 
omarmen van een opdracht van verzoening eruit?

III. Waarden van het koninkrijk beleven
(Herhaal Efeziërs 4:25–5:2 en Romeinen 14:1–6 met uw groep)

Leven als een burger van het koninkrijk van God houdt meer in dan verzoening. Het houdt 
een nieuwe manier van leven in, die radicaal verschilt van de manieren in de wereld om ons 
heen, omdat zij op andere waarden is gebaseerd. Het houdt niet alleen een uitwisseling van 
heerschappijen in, maar een uitwisseling van levensstijl. Christenen worden geroepen om een 
levensstijl te omarmen, die wordt gekenmerkt door liefde, genade en barmhartigheid. Paulus 
legt uit dat ons oude leven opzij moet worden gelegd, zodat wij gestalte kunnen geven aan 
onze nieuwe identiteit in het koninkrijk, die 'die overeenkomstig het beeld van God geschapen
is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid' (Efeziërs 4:24, HSV). Dit nieuwe leven moet 
gepaard gaan met een vernieuwing van de gedachten, waarin onze houdingen en prioriteiten 
veranderen. 

'De gemeente wordt geroepen om een uitdrukking van deze alternatieve maatschappij te 
zijn. . . . Een plaats waar de omgekeerde prioriteiten van de zaligsprekingen in werking zijn. 
Waar dienstbetoon belangrijker is dan status, waar nederigheid overmoed overtroeft, waar 
liefde wordt uitgedrukt in plaats van lust, en waar samenwerking in de plaats komt van 
competitie.'—Lowell C. Cooper, 'Doing Justice, Loving Mercy—in the End Time,' in Do 
Justice: Our Call to Faithful Living, uitgegeven door Nathan Brown en Joanna Darby 
(Warburton, Victoria: Signs Publishing Company, 2014), blz. 86. Door het beleven van onze 
nieuwe identiteit met deze nieuwe prioriteiten wordt de aandacht naar het evangelie 
getrokken. De harmonie en eenheid die ontstaan, wanneer dienstbetoon in de plaats komt van 
het gebruik van anderen voor egoïstische doeleinden en nederigheid in de plaats komt van 
trots op iemands eigen prestaties en status, zijn zozeer van een tegencultuur dat ze bewijs 
verschaffen van de macht van God in de verandering van levens. 

Denk over het volgende na: Waarom is het belangrijk dat onze identiteit als burgers in Gods 
koninkrijk gepaard gaat met een vernieuwing van de gedachten? Hoe goed doet uw gemeente 
het bij het vertegenwoordigen van de alternatieve waarden van het koninkrijk van God?



Les 10 Eenheid en verbroken relaties
1-7 december

Kerntekst: Efeziërs 4:26

Stap 1—Toepassen

Benadruk het belang om onszelf en degenen die ons onrechtvaardig hebben behandeld, door 
de lens van het evangelie te zien. Wanneer we onze bittere gevoelens in dit licht zien, vergeten
we het belang niet om degenen met wie we in een relatie zijn, genade en vergeving te 
schenken.

Stap 2—Toepassingsvragen

1. Hoe zouden we moeten omgaan met verschillen in meningen en theologische 
begrippen? Hoe vaak verontschuldigen we ons gedrag, omdat we de waarheid 
verdedigen of iets waarin we sterk geloven?

2. Hoe zou de erkenning van onze eigen zondigheid en noodzaak voor redding ons 
kunnen helpen, als we proberen gebroken relaties te herstellen?

3. Op wat voor andere manieren beïnvloedt het kennen van het evangelie relaties? Hoe 
kunnen we onze eigen relaties beter modelleren naar het voorbeeld waarin door 
Christus voor ons is voorzien?

4. Hoe verandert de manier waarop we een oplossing voor het conflict zoeken, wanneer 
we de verhalen en motieven van de andere persoon in een conflict proberen te 
begrijpen?

5. Wat voor obstakels maken vergeving moeilijk?
6. Wat voor stappen kunt u deze week zetten om aan het proces van genezing en 

verzoening in uw relaties te beginnen?

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. Houdingen, relaties en het evangelie
(Herhaal Filemon 1–25 met uw groep) 

De les van deze week verschaft twee illustraties die de invloed van houdingen op relaties 
heeft. In beide verhalen mist informatie. Ons wordt verteld hoe de relatie tussen Paulus, 
Barnabas en Johannes Marcus werd verbroken, en we hebben bewijs dat deze werd genezen, 
maar we worden met onbeantwoorde vragen achtergelaten hoe dit heeft plaatsgevonden. Aan 
de andere kant is er een poging tot verzoening in Filemon, maar we moeten textuele 
aanwijzingen gebruiken om naar de oorzaak van de ruzie te raden. Toch halen beide verhalen 
de noodzaak voor liefde, genade en vergeving naar voren in het handhaven van gezonde 
relaties en, vandaar, de eenheid van de gemeente. Deze combinatie van houdingen moet onze 
gedachten wel naar het evangelieverhaal trekken, waar Gods karakter wordt tentoongesteld, of
we willen of niet. In zijn voorziening van redding heeft God de houdingen voor gezonde 
relaties model laten staan. Het is vanwege zijn liefde, genade en vergeving dat we een 
herstelde relatie met hem hebben ervaren. Paulus' onvermogen om dezelfde genade en 
vergeving die hij predikte, te tonen in zijn interactie met Johannes Marcus, haalt de universele
noodzaak naar voren om het evangelieverhaal elk onderdeel van ons leven te laten 
veranderen. Zelfs de meest productieve en toegewijde leiders moeten de Geest toestaan ze te 
helpen om het evangelie in hun dagelijks leven te beleven. Niettemin geeft Paulus' brief aan 



Filemon aan dat Paulus deze les heeft geleerd, want de invloed van het evangelie baant zich in
heel de brief een weg, met pogingen om verzoening tussen Filemon en Onesimus te brengen. 
Paulus hield zich bezig met de verhalen van beide mannen in een poging om hun inzichten 
een nieuwe vorm te geven. He vergeleek de levens van zowel Filemon als Onesimus vóór en 
na het horen van de evangelieboodschap en zag het evangelie als de sleutel tot herstel. 

Soms maken onze houdingen en overtuigingen ons blind voor de grotere werkelijkheden 
van situaties. Het is gemakkelijk om informatie te negeren, die strijdig is met onze houdingen 
en overtuigingen en, vandaar, onszelf van objectiviteit te distantiëren. Paulus' overtuiging dat 
Johannes Marcus een opgever was overschaduwde elke positieve karaktereigenschap die hij 
misschien in Johannes Marcus heeft gezien. Doordat Paulus zich echter bezighield met de 
verhalen van Onesimus en Filemon, stond dit hem toe in te zien dat beiden door het evangelie 
waren veranderd en dat verzoening inderdaad mogelijk was vanwege wat zij 
gemeenschappelijk hadden.

Net zoals Christus de geschiedenis en onze wereld binnenkwam om redding te brengen, 
worden wij geroepen om ons bezig te houden met de levens en verhalen van mensen. We 
moeten zowel onszelf als degenen met wie we ons proberen te verzoenen als gebroken 
mensen erkennen, die door het evangelie worden veranderd. We moeten de genade erkennen, 
die ons is gegeven en deze vrijelijk aan anderen schenken. Zoals Paulus, in de brief aan 
Filemon, zouden we onze aandacht op Christus moeten richten en op zijn evangelie dat het 
Model voor onze relaties verschaft. Alleen als we ons leven zien in de schaduw van Golgotha,
kunnen we de houdingen van liefde, genade, en vergeving in onze relaties tonen, want een 
ontmoeting met Jezus laat ons leven niet onveranderd. 

Denk over het volgende na: Wat voor houdingen worden door Paulus in zijn breuk met 
Barnabas en Johannes Marcus? Wat voor verschil ziet u in de houdingen die hij toont en de 
verzoeken van Filemon? Wat voor parallellen ziet u tussen Paulus' daden in Filemon en het 
evangelieverhaal, vooral in het werk van Jezus aan het kruis? 

II. Vergeving begrijpen
(Herhaal Romeinen 5:8–11 met uw groep)

Vergeving omvat een bewuste keuze om gevoelens van wrok ten opzichte van een andere 
persoon op te geven en, derhalve, zij ook alle recht weg om naar wraak te zoeken voor wat hij
of zij heeft gedaan. Vergeving verlangt niet van u dat u de schuldige partij bent of houdt niet 
in dat de andere persoon vergeving verdient. In plaats hiervan roeit vergeving woede en 
bitterheid uit uit ons eigen leven, helpt wonden te genezen, en bouwt een basis om relaties te 
herstellen. Vergeving betekent niet dat je verkeerd gedrag verontschuldigt of dat je gevolgen 
wegneemt, die het gedrag tot gevolg zou kunnen hebben. Ware vergeving erkent de ernst van 
de overtreding , maar kiest voor een weg van genezing. God heeft mensen vergeven, alhoewel
we zijn vergeving niet verdienden. Goddelijke vergeving ondermijnde echter niet de ernst van
de zonde of verwijderde niet alle gevolgen van de zonde. Inderdaad nam Jezus het ultieme 
gevolg van de zonde en verdroeg de dood ten behoeve van ons.

Denk over het volgende na: Waarom is het soms moeilijk om anderen te vergeven? Waarom is
het belangrijk te begrijpen dat vergeving niet noodzakelijkerwijs alle gevolgen van onze 
daden wegneemt? Aan wie komt vergeving meer ten goede—de overtreder of de persoon die 
de verontschuldiging aanbiedt? Wat voor bewijs is er als ondersteuning voor uw antwoord?



Les 11 Eenheid in aanbidding
8-14 december

Kerntekst: Openbaring 4:8–11

Stap 1—Toepassen

We beperken de mate van aanbidding vaak tot wat er op een sabbatmorgen gebeurt. 
Aanbidding is echter veel breder dan dit. Help uw groep de bredere dimensies van aanbidding
te onderzoeken. 

Stap 2—Toepassingsvragen

1. Aanbidding is veel meer dan het zingen van liederen en bidden. Waarom denkt u dat 
we zelden nadenken over aanbidding buiten de sabbat en andere religieuze diensten?

2. Waarom denkt u dat sommige mensen een gebrek aan betekenis in 
aanbiddingsdiensten ontdekken? Hoe zou dit met de rest van hun week in verband 
kunnen staan?

3. Hoe kunnen we aanbidding tot een levensstijl maken?
4. Is uw huidige deelname aan aanbiddingsactiviteiten een reactie van het hart?  

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. Het wezen van aanbidding
(Herhaal Openbaring 4:8–11 met uw groep)

De Bijbel gebruikt diverse woorden in het Grieks en Hebreeuws om verschillende aspecten 
van aanbidding te beschrijven. De Hebreeuwse woorden voor aanbidding benadrukken eer, 
ontzag en diepe eerbied door zich te concentreren op de daden van neerbuigen, zich ter aarde 
werpen of op andere wijze zichzelf voor een andere persoon vernederen. Aanbidding in het 
Oude Testament beperkt zich echter niet tot lichamelijke daden. Zij omvat ook de ideeën van 
gehoorzaamheid en dienstbetoon die de realiteit van onze aanbidding aantonen. Jesaja geeft 
duidelijk aan dat gewoonweg de gebaren van aanbidding doorlopen zonder gehoorzaamheid, 
helemaal geen aanbidding is (Jesaja 1:10–17, Jesaja 58). 

In het Nieuwe Testament ontdekken we een vergelijkbare verscheidenheid aan woorden die
neerbuigen, vereren, eer en toewijding tonen of dienen kunnen betekenen. Het meest 
algemene woord voor aanbidding in het Nieuwe Testament is proskyneō, wat letterlijk 'kussen
richting' betekent. Het weerspiegelt waarschijnlijk het gebruik om een koning of functionaris 
eer te bewijzen, door voor hen te buigen en hun voeten te kussen, een daad die wordt 
begrepen als een erkenning van afhankelijkheid van of onderwerping aan de persoon in gezag 
(zie William F. Arndt, F. Wilbur Gingrich, Frederick W. Danker en Walter Bauer, A Greek-
English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature [Chicago: 
University of Chicago Press, 2000], blz. 882). Uit het gebruik van dit woord om de 
aanbidding van God te beschrijven, kunnen we daarom afleiden dat meer wordt bedoeld dan 
de fysieke daad van kussen of neerbuigen. God aanbidden is de grootheid en majesteit van 
God erkennen, begrijpen dat hij de Schepper is en wij schepselen zijn, en je eigen 
onwaardigheid, hulpeloosheid, en absolute afhankelijkheid van hem toegeven. Zo'n erkenning
draagt ook de implicatie met zich mee dat we bereid zijn Gods heerschappij over ons leven te 
aanvaarden.

Ware aanbidding heeft verschillende belangrijke kenmerken. Bovenal is zij gericht op God 



en hem alleen (Deuteronomium 6:13, Matteüs 4:10). Ten tweede: zij is nooit gedwongen. Zij 
is een spontane reactie op het karakter van God en zijn verlossende daden ten behoeve van 
ons. Zij begint vanuit het hart en niet vanuit de verwachtingen van anderen. Ten derde: 
aanbidding is niet eenvoudig een activiteit op sabbatmorgen of een onderdeel van een 
aanbiddingsdienst. Het is een levensstijl. We moeten onze reacties op wat God voor ons heeft 
gedaan, beleven en ademen. De levende schepselen in de troonzaal, afgebeeld in Openbaring 
4, aanbaden voortdurend dag en nacht. Hoewel zo'n intense gefocusde aanbidding in ons 
leven niet mogelijk is, onderstreept dit beeld het idee dat elk woord en elke daad van ons eer 
zou moeten brengen aan de naam van God. 

Ware aanbidding maakt het mogelijk om ons te verenigen op manieren die op andere wijze 
niet mogelijk zijn. Wanneer we ons leven richten op het aanbidden van het Middelpunt van 
ons geloof, zien we waarschijnlijk minder de dingen die ons verdelen. Hetzij alleen, hetzij in 
een aanbiddingsdienst, we aanbidden met anderen over heel de wereld en brengen lof aan 
God. Aldus geeft aanbidding ons de gelegenheid te erkennen dat we onderdeel zijn van iets 
buiten onszelf. Tegelijkertijd herinnert aanbidding ons aan onze afhankelijkheid van God. 
Hoogmoed en jaloezie, die bijdragen aan disharmonie, lossen op wanneer we erkennen dat we
allen schepselen zijn, die van God afhankelijk zijn.

Denk over het volgende na: In wat voor zin kan gehoorzaamheid worden beschouwd als 
aanbidding? Hoe ziet een leven van aanbidding eruit? 

II. Aanbidding en de Grote Strijd
(Herhaal Openbaring 14:6–12 met uw groep)

Het belang om ware aanbidding te begrijpen, wordt naar voren ghaald door de centrale rol die 
aanbidding speelt in de boodschappen van de drie engelen en in de bredere context van de 
grote strijd tussen God en Satan. De strijd begon met Satans rebellie in de hemel en zijn van 
hoogmoed vervulde vergelijking van zichzelf met God (Jesaja 14:14). De kosmische oorlog 
zet zich voort met zijn uidaging van het karakter van God zélf. Terwijl God zijn karakter 
openbaart door middel van een uitstorting van liefde en genade, wat een reactie van 
aanbidding oproept, roept Satan aanbidding op door middel van bedrog. Satan probeert de 
focus op God te verwijderen door een alternatief systeem van aanbidding op te zetten. De 
boodschap van de eerste engel is een herinnering dat de enige persoon die aanbidding 
verdient, God is, de Schepper van het universum. De sabbat van de zevende dag die hij heeft 
geheiligd, in ere houden is een daad van aanbidding en loyaliteit aan hem. De betekenis alleen
tot de dag van aanbidding beperken, betekent echter dat je de ingrijpende implicaties van de 
boodschap mist. Aanbidding van de Schepper vindt niet alleen plaats door directe aanbidding 
van hem op de dag die hij heeft aangewezen, maar ook door zijn Schepping te waarderen. U 
kunt niet werkelijk de Schepper aanbidden, terwijl u wat hij heeft geschapen vernietigt en er 
misbruik van maakt. De boodschap van de tweede engel toont de liefde en genade van God en
zorgt voor een waarschuwing voor degenen die zijn misleid door vervalste benaderingen van 
redding en aanbidding. Tenslotte zien we, in de boodschap van de derde engel, dat kiezen 
voor de verkeerde focus van aanbidding uiteindelijk tot de dood leidt, terwijl ervoor kiezen 
om God alleen te aanbidden, tot het leven leidt. Omdat God de Schepper en Onderhouder van 
het leven is, zouden we niets minder willen verwachten. Wanneer we worden losgemaakt van 
de Bron van het leven, is er alleen de dood.  

Denk over het volgende na: Waarom denkt u dat in de boodschappen van de drie engelen 
aanbidding centraal staat? Hoe kunt u er zeker van zijn dat u de Schepper aanbidt en niet valt 
voor een van Satans plannen om u af te leiden? Op wat voor manieren brengen de 



boodschappen van de drie engelen ons in eenheid samen? 



Les 12 Kerkorganisatie en eenheid
15-21 december

Kerntekst: Matteüs 20:26

Stap 1—Toepassen

De toepassingsvragen houden er rekening mee dat leraren zich op één van de twee gebieden 
kunnen concentreren: ofwel (1) dienend leiderschap ofwel (2) het verband tussen 
gemeentelijke tucht en liefde. 

Stap 2—Toepassingsvragen

1. Hoe zijn de ideeën van gezag en dienstbaarheid verenigbaar?
2. Wat motiveert dienend leiderschap?
3. Hoe verzoent u Jezus' opdracht om anderen niet te oordelen, met de noodzaak voor 

gemeentelijke tucht?
4. Hoe is in uw ervaring gemeentelijke tucht gebruikt? Hoe ligt wat u heeft opgemerkt, 

op één lijn met de hierboven geschetste liefdevolle reacties? Hoe kunnen we 
garanderen dat het verlossend wordt gebruikt?

5. Wat voor verschillen zouden er kunnen zijn in de manier waarop er met openbare en 
geheime zonden wordt omgegaan? 

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. Gezagsstructuren 
(Herhaal Efeziërs 5:23–27 en Matteüs 20:25–28 met uw groep)

De gemeente is Gods schepping en eigendom met Christus als haar levende Hoofd. Zij bestaat
als Gods vertegenwoordiger op aarde met een specifieke opdracht om het karakter van God te 
openbaren. Jezus' gebed in Johannes 17 geeft aan dat eenheid tussen de gelovigen bijdraagt 
aan het succes van de opdracht van de gemeente (Johannes 17:20–23). Cruciaal voor zowel de
eenheid als de opdracht van de gemeente is het leiderschap van Christus. Als Hoofd van het 
lichaam (Kolossenzen 1:18) verschaft Jezus zowel de identiteit voor de gemeente als de Bron 
van haar leven. We zijn daarom van hem afhankelijk voor ons bestaan en voortgang als 
gemeente. Het beeld van de gemeente als een lichaam herinnert ons er ook aan dat het Hoofd 
de gemeente leidt en bestuurt. Zonder het Hoofd kunnen de andere delen van het lichaam niet 
samen functioneren. Het is het Hoofd dat de activiteit van het lichaam om haar opdracht te 
vervullen, verenigt en coördineert,. 

Niettemin heeft Christus iets van zijn gezag aan de gemeente gedelegeerd, die efficienter 
functioneert, wanneer er menselijke leiders zijn. Ellen G. White stelde dat 'evangelie orde' 
binnen de gemeente 'essentieel was om de gemeente in de eenheid van het geloof te 
brengen.'—Early Writings, blz. 100. Zij verwoordde aanvankelijk haar meningen op een 
kritiek moment in de adventistische geschiedenis, toen er weinig organisatie binnen de 
beweging was. De gemeente bestond grotendeels uit niet verbonden congregationele groepen 
waaraan zelfs de meest basale gezagsstructuur ontbrak. Dit stelde een probleem voor de 
eenheid en opdracht van de gemeente. Van bijzondere zorg was de kwetsbaarheid van de 
gemeente voor valse leer vanwege leraren die er eigenaardige en persoonlijke agenda's 
doordrukten. Een oproep tot evangelie orde was daarom nodig om de eenheid van de 
gemeente te beschermen



Er moet echter voor worden gezorgd om de rol te begrijpen die leiders in de gemeente 
spelen. Zij zijn geroepen tot een gezagsmodel van een tegencultuur, die dienstbaarheid 
omarmt in plaats van overheersing. Hoewel het in de Engelse vertalingen van de Bijbel niet 
altijd duidelijk is, vermeden Paulus en andere nieuwtestamentische schrijvers zorgvuldig om 
de rol van gemeenteleiders te beschrijven in de Griekse termen die gewoonlijk worden 
gebruikt om de functie te beschrijven van degenen die in seculiere rollen de leiding hebben. 
Bovendien werden de discipelen specifiek geadviseerd dat zij niet over anderen de baas 
moesten spelen, zoals de heidenen (Matteüs 20:25–28). 

Het dienend model van leiderschap draagt bij aan de harmonie en eenheid van de 
gemeente, juist omdat het nederig is, onzelfzuchtig en anderen versterkt. Dienende leiders 
zetten de toon door te luisteren en te dienen, in plaats van hun eigen manieren te eisen. Hun 
focus is de opdracht van de gemeente en niet hun eigen eer (zie 1 Petrus 5:2, 3). 
Gemeenteleiders dragen ook bij aan de eenheid van de gemeente door in verbinding met 
Christus te blijven, waarbij ze opkomen voor de waarheid die ons verenigt, en de waarden van
gezonde relaties vormgeven.

Twee Timoteüs 2:15 suggereert ook dat leiders in zowel hun onderwijs als in hun gedrag 
zuiver en correct moeten zijn. Zij moeten stevig en trouw aan de waarheid vasthouden, maar 
tegelijkertijd handelen in overeenstemming met het evangelie dat zij prediken. Ware 
dienstbaarheid komt voort uit een authentieke relatie met God, die door de waarheid van het 
evangelie wordt geïnformeerd. 

Denk over het volgende na: Op wat voor manieren is het leiderschap van Christus zichtbaar in
de Kerk van de Zevende-dags Adventisten? Wat blijkt uit Christus' leiderschap over de rol van
menselijke leiders? Hoe bevordert dienend leiderschap de opdracht van de gemeente? 

II. Tucht en eenheid
(Herhaal Galaten 6:1, 2 en Matteüs 18:15–20 met uw groep)

Zelfs met het best dienende leiderschap zijn er nog steeds momenten in het leven van de 
gemeente, waarin tucht nodig is ten behoeve van het individu of de gemeente. Hoewel 
gemeentelijke tucht in de eenentwintigste eeuw minder geliefd lijkt te zijn geworden, speelt 
zij niettemin een belangrijke rol bij het handhaven van de eenheid van de gemeente. 

In zijn boek Church Discipline: How the Church Protects the name of Jezus (Wheaton, Ill.:
Crossway, 2012), identificeert Jonathan Leeman vier manieren waarop gemeentelijke tucht 
een liefdevolle reactie is, die de eenheid van de gemeente beschermt, terwijl ze haar opdracht 
vooruithelpt. Ten eerste: gemeentelijke tucht laat liefde voor het individu zien door hem of  
haar te helpen wangedrag te erkennen en daarmee de noodzaak voor berouw. Gemeentelijke 
tucht is verlossend van karakter en niet gewoonweg straffend. Ten tweede: gemeentelijke 
tucht laat een liefde voor de gemeente zien, omdat zij degenen die misschien nieuw of zwak 
in het geloof zijn, tegen schade en verleiding wil beschermen. Ten derde: gemeentelijke tucht 
laat liefde voor de wereld buiten de gemeentemuren zien door de gemeente toe te staan om 
een getuigenis te projecteren, dat nauwkeuriger de veranderende kracht van het evangelie 
toont. Tenslotte laat gemeentelijke tucht liefde voor Christus zien door zowel gehoorzaamheid
als het beschermen van zijn reputatie. 

Denk over het volgende na: Wanneer is tucht nodig? Waarom denkt u dat sommige gemeenten
terughoudend zijn om gemeentelijke tucht in de praktijk te brengen? Bent u het eens met 
Jonathan Leemans suggestie dat tucht een liefdevolle reactie is waarmee de naam van Jezus 
wordt beschermd? Waarom of waarom niet? Op wat voor manieren ziet u dat gemeentelijke 
tucht de opdracht van de gemeente beïnvloedt?



Les 13 Uiteindelijk herstel van de eenheid
22-28 december

Kerntekst: 2 Petrus 3:13

Stap 1—Toepassen

Kennis over het herstel dat God van plan is om in de toekomst te brengen, zou niet moeten 
worden beschouwd als interessante trivia of als een excuus om nu niet aan harmonie onder 
Gods volk te werken. Help studenten zich te focussen op de specifieke invloed die de hoop op
vernieuwing en herstel op hun leven zou moeten hebben.

Stap 2—Toepassingsvragen

1. Wat voor invloed heeft het feit dat Gods Woord waar en betrouwbaar is, op uw leven?
2. Wat voor verschil maakt het dat God van aangezicht tot aangezicht met zijn volk zal 

wonen? Alhoewel we God nu niet van aangezicht tot aangezicht zien, is hij nog steeds 
te midden van ons. Hoe kunnen we nu gemeenschap met hem ervaren?

3. Als alles nieuw gemaakt zal worden, waarom maakt het dan uit wat u nu met de 
bronnen om u heen doet?

4. Vergelijk de beloften aan de zeven gemeenten die in Openbaring 2 en 3 worden 
gevonden, met de beschrijving van de nieuwe aarde in Openbaring 21 en 22. Wat voor
punten van overeenkomst ontdekt u? Hoe zou dit een aanwijzing kunnen zijn van de 
manier waarop hoop op herstel nu ons leven zou moeten beïnvloeden?

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. De herschapen hemel en aarde
(Herhaal Openbaring 21:1–6 met uw groep)

Schepping en verlossing zijn in het verhaal van de Schrift onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Hoewel onze focus vaak naar het verlossingsplan wordt getrokken, verschaft het 
verslag van de Schepping de context om het Verlossingsplan te begrijpen. Het verslag van de 
Schepping vertelt gedetailleerd over de liefdevolle schepping van de mens uit stof en de 
Scheppers persoonlijke aanraking als hij leven in de onbeweeglijke vorm blaast. Het verslag 
van de Schepping beschrijft het ideaal dat God in gedachten voor zijn schepping had: een 
wereld die onbesmet was door de zonde, waarin vrede en harmonie regeerden en 
gemeenschap met God van aangezicht tot aangezicht mogelijk was. 

Toen de zonde de volmaakte wereld van Gods schepping verstoorde, bestond er al een plan
om Gods ideaal te herstellen. Het plan omvatte de openbaring van het goddelijke ideaal in de 
vleesgeworden Zoon van God, die stierf om verzoening tussen God en mensen mogelijk te 
maken. Deze vleeswording was echter niet het einde van het verhaal. De laatste twee 
hoofdstukken van Openbaring geven aan dat God de wereld zal herscheppen om zijn 
oorspronkelijke ideaal in vervulling te doen gaan van een wereld waarin vrede en harmonie 
opnieuw regeren.

Johannes' beschrijving van de nieuwe hemelen en nieuwe aarde in Openbaring 21 is 
zorgvuldig opgebouwd. Zij bevat beeldspraak uit zowel Jesaja (vooral Jesaja 60 en 65) als 
Ezechiël (vooral Ezechiël 40–48), evenals thema's die haar verbinden met de beloften die de 
brieven aan de zeven gemeenten bevatten. De nieuwe hemelen en aarde nemen de plaats in 
van de vroegere hemelen en aarde, die 'voorbijgegaan' waren (vgl. Openbaring 21:1, NBG). 



De door de zonde besmette wereld is er niet meer. 
Ons wordt ook verteld dat er op de nieuwe aarde geen zee is. Deze verklaring zou voor de 

oppervlakkige lezer ongebruikelijk kunnen klinken; het is echter mogelijk dat het woord 'zee' 
in deze passage als een metafoor wordt gebruikt. In het Joodse denken is de zee symbolisch 
verbonden met het kwaad, onderdrukking en dat wat beangstigend is (vergelijk met 
Openbaring 13:1). Wanneer Johannes stelt dat er op de nieuwe aarde geen zee is, suggereert 
hij dat er niet langer reden is om het kwaad te vrezen, omdat alle sporen hiervan zijn 
uitgewist. Zie Ranko Stefanovic, Revelation of Jezus Christus (Berrien Springs, Mich.: 
Andrews University Press, 2002), blz. 575, 576. De afwezigheid van het kwaad wordt 
vervolgens versterkt door Johannes' stelling dat tranen zullen worden afgewist, omdat de 
redenen hiervoor zijn weggenomen, samen met alles wat met de oude manier van leven wordt
geassocieerd. Datgene wat relaties vernietigde is nu voorbij. 

Van het allergrootste belang in Johannes' beschrijving van de nieuwe aarde is de verklaring
dat God bij zijn volk(en) zal wonen en hun God zal zijn. 'Ons eeuwig thuis zal daarom 
worden gekenmerkt door gemeenschap in de hoogste zin van het woord. Het zal niet alleen 
voor schepselen een thuis zijn, maar voor de Drie-enig God. Degene die in heel de 
eeuwigheid de gemeenschap van Personen is—Vader, Zoon en heilige Geest—zal de nieuwe 
gemeenschap met de goddelijke aanwezigheid begunstigen.'—Stanley J. Grenz, Created for 
Community (Grand Rapids, Mich.: Baker, 1998), blz. 292, 293. God had in de tuin (andere 
vertalingen: 'hof') van Eden met Adam en Eva gewandeld en had zijn versluierde 
aanwezigheid in het oudtestamentische heiligdom getoond, maar beide keren had hij zijn 
aanwezigheid teruggetrokken. Nu alle sporen van datgene wat tussen God en de mens staat, 
zijn verwijderd, zullen mensen opnieuw in staat zijn om van aangezicht tot aangezicht met 
God te communiceren. God zal zich met zijn volk herenigen en eenheid met God brengt een 
eenheid met de rest van de verlosten met zich mee, als zij opnieuw het beeld van God volledig
weerspiegelen. 

Denk over het volgende na: Wat is nieuw aan de nieuwe hemelen, de nieuwe aarde en het 
nieuwe Jeruzalem? Hoe houden deze herscheppingen verband met de oude entiteiten? 
Johannes spreekt over de 'bron met water dat leven geeft' (Openbaring 21:6) en de 'rivier … 
met water dat leven geeft' (Openbaring 22:1, 2), op de nieuwe aarde. Wat is de betekenis van 
dit water? 

II. Harmonie voor de hele Schepping
(Herhaal Jesaja 11:1–10 met uw groep)

Het is gemakkelijk om onze aandacht uitsluitend te richten op de voordelen die de nieuwe 
aarde voor mensen zal hebben. Door dit te doen laat je echter het bredere getuigenis van de 
Schrift weg. Ons herenigd zijn met God is slechts deel van het verhaal. Jesaja geeft aan dat 
harmonie ook binnen de rest van de schepping zal bestaan.

In Jesaja 11 ontdekken we dat de gerechtigheid en rechtvaardigheid van God in zijn 
koninkrijk centraal staan. Deze kenmerken liggen ten grondslag aan de vrede en harmonie die 
in de verzen 6–10 worden beschreven.

In Jesaja's beschrijving van het leven op de nieuwe aarde liggen de wreedste roofdieren 
vredig met hun prooi en met mensen. Jesaja heeft aansluiting bij de lezer door middel van de 
beeldspraak van een kind dat huisdieren hoedt—een algemeen gebruik in heel Israëls 
geschiedenis, een dat zelfs vandaag onder nomadische groepen kan worden opgemerkt. In 
deze passage worden de dieren die het meest gevaarlijk voor de kudde zijn, etend en 
neerliggend met de kudde afgebeeld, op het heetst van de dag. De vrede en harmonie onder de
hele schepping wordt verder naar voren gehaald door de nadruk die wordt gelegd op het 



vermogen van zelfs het jongste kind om veilig met dieren te spelen, die normaal gesproken 
een aanzienlijk gevaar voor een volwassene zouden vormen. 

Denk over het volgende na: Hoe houdt Jesaja 11:1–5 verband met de verzen 6–10? Wat is de 
relatie tussen wijsheid, gerechtigheid, rechtvaardigheid en vrede? Wat voor reden wordt in 
deze passage voor vrede gegeven? Wat wordt in deze context met de kennis van de Heer 
bedoeld?


