
Bijbelstudie Zeewolde ‘Eenheid in oordeel’  08-04-21 
Schriftlezing: Handelingen 2:42; 1 Korinthiërs 1:9; 10:16; 12:12-14; 1 Johannes 1:1-9 
 
Eenheid is een populair woord in de christenheid. Sommigen zoeken eenheid ten koste van 
alles, anderen bewaken eenheid ten koste van anderen. Ware Bijbelse gemeenschap ligt 
zwaar onder vuur vandaag. Waarheid en heiligheid worden steeds meer verdrongen door 
liefde en aanvaarding. Daarom willen we kijken naar wat God zegt over de christelijke 
gemeenschap vanuit zijn woord.  
Betrokkenheid bij elkaar en eenheid in de gemeente is voor de volle 100% afhankelijk van 
ons geestelijk zicht op onze positie in Christus. Het is niet te realiseren door het op te leggen. 
Hoe meer we gaan begrijpen wat we zijn, hoe meer we ernaar gaan leven. De kern hiervan 
ligt in ons begrip van het kruis en de opstanding van de Heer Jezus. We gaan in deze serie 
kijken naar vier aspecten van eenheid: 
 

1. Eenheid in oordeel 
2. Eenheid in zorg 
3. Eenheid in aanbidding 
4. Eenheid in getuigenis 

 
Als familie van God moeten we beseffen dat gemeenschap met elkaar (betrokkenheid) 
zonder de gemeenschap te kennen met de Vader en de Zoon een hopeloze missie is, niet 
meer dan menselijke pogingen de boel samen te houden. Maar als ieder individueel de 
gemeenschap kent met de Vader en de Zoon is de eenheid gemakkelijk, spontaan, plezierig 
en vreugdevol.  
 
…wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook u met ons gemeenschap hebt. En onze 
gemeenschap nu is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat onze 
blijdschap volkomen is. 1Jh1:3-4 

 
Gemeenschap is gedeelde interesse of liefde van het hart met goddelijke personen. De 
gemeente is een uniek gezelschap mensen dat deze gemeenschap kent. Ieder lid is 
verbonden met een hoofd in de hemel en door de Heilige Geest verbonden tot één lichaam. 
Als onze gedachten gericht zijn op hetzelfde als waarop de Vader en de Zoon zijn gericht, 
hebben we praktische gemeenschap met hen. In het Oude Testament werd de heiligheid en 
macht van Jehova gezien, maar nu is de Vader door de Zoon geopenbaard.  
 
Wat van het begin af was, wat wij gehoord, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd en onze 
handen betast hebben betreffende het woord van het leven (en het leven is geopenbaard en wij hebben gezien 
de getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en ons geopenbaard is); 1Jh1:1-2 

 
De Zoon kwam van de Vader en openbaarde Hem aan ons. We kennen in de Zoon de 
goddelijke liefde, geduld, en licht van de Vader. Nu hebben we gemeenschap met de Zoon 
over de Vader en met de Vader over de Zoon. Dit is het eeuwige leven (Jh17:3). Maar deze 
gemeenschap is één die gekenmerkt moet worden door licht. 
 
En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het 
geheel geen duisternis is. 1Jh1:5 

 



De Vader is geopenbaard in de Zoon en de Zoon heeft verkondigd dat God licht is. Als wij in 
de duisternis wandelen, missen we de gemeenschap.  
 
Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij wandelen in de duisternis, dan liegen wij en doen 
de waarheid niet. 1Jh1:6 

 
God is licht en dus zijn de gedachten en verlangens van God licht. Onze gemeenschap is met 
de Vader en met de Zoon en dus is licht, heiligheid ons doel en verlangen. Hij heeft ons 
namelijk geroepen in heiliging, niet in onreinheid (1Ts4:7). We haten de duisternis omdat we 
in het licht wandelen. Als er werkelijke gemeenschap met de Vader is behoren wij alles wat 
het kruis heeft veroordeeld zelf ook onder dit oordeel te plaatsen.  
 
Doodt dan uw leden die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die 
afgodendienst is, om welke dingen de toorn van God komt over de zonen van de ongehoorzaamheid. Ook u hebt 
vroeger onder hen gewandeld, toen u daarin leefde. Maar nu, legt ook u dit alles af: toorn, kwaadheid, 
boosheid, laster, vuile taal uit uw mond. Ko3:5-8 

 
In Lv13-14 zien we in het type van de melaatsheid de verschillende zonden die Adam 
(Lv13:2) kenmerken en die wij in onze levens hebben te oordelen als we echte gemeenschap 
met de Vader willen kennen. 
 

1. Zwelling (Lv13:2): opgeblazenheid of (geestelijke) hoogmoed, 1Ko8:1 
2. Zweer (Lv13:2): voort etterende on-vergevingsgezindheid, zie Hb12:15 
3. Lichte plek (Lv13:2), ogenschijnlijke genieting van de zonde, Hb3:13; 11:25 
4. Wild vlees op de zwelling (Lv13:11): De eigen wil wordt niet geoordeeld 
5. Brandwond (Lv13:24): Irritaties die tot negatieve kritiek en bitterheid leiden 
6. Aangetaste plek op hoofd of baard (Lv13:29): onheilige gedachten over Hem 
7. In kleding (Lv13:47): niet de neiging, maar het openlijke gedrag 

 
Ditzelfde geldt voor ons t.o.v. elkaar. We hebben pas echte eenheid als we in het licht 
wandelen met elkaar. Iedere ware gelovige wandelt in het licht. 
 
Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van 
Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 1Jh1:7 
 

Christus is in het licht, dus behoren we in alles in het licht te wandelen en zo hebben we 
echte christelijke gemeenschap met elkaar. ‘Ze bleven volharden in de gemeenschap’ 
(Hd2:42), welke was gefundeerd in de ‘leer van de apostelen’. Deze leer betreft de Christus 
in het licht, de Zoon van God die de liefde van de Vader heeft geopenbaard. Laten we 
oppassen voor de belijdenis van de lippen zonder de praktische gemeenschap in het licht. 
‘Als we zeggen’ Hem te kennen en in de duisternis wandelen (1Jh1:6), of dat we geen zonde 
hebben (vs8) of dat we niet gezondigd hebben (vs10) zijn we niet in de waarheid. Maar als 
we zondigen zijn we nog steeds in het licht want zijn bloed reinigt van alle zonde en wij 
belijden dan ook onze zonden omdat we in het licht zijn.  
 
Ware christelijke betrokkenheid is dus niet een gezellig samenzijn van christenen, maar een 
gemeenschap van de Zoon van God (1Ko1:9) en van de Heilige Geest (2Ko13:13). Hoe meer 
we vervuld zijn van Hem, zoals Hij ons door de Geest via het woord wordt geopenbaard, hoe 



helderder de doelen zijn die we als gemeente nastreven. Ware eenheid is wandelen naar 
onze positie en niet naar wat we waren. 
 
…want u bent nog vleselijk. Want als er jaloersheid en twist onder u is, bent u dan niet vleselijk en wandelt u 
niet naar de mens? 1Ko3:3 
 
Legt daarom de leugen af en spreekt de waarheid, ieder met zijn naaste, want wij zijn leden van elkaar. Ef4:25 
 

Ware eenheid is ook erkennen dat wij dit zijn met alle leden van het lichaam van Christus en 
van de familie van God op aarde. Onafhankelijkheid als gemeente is dus ook zonde die we 
moeten belijden. Als er zonde is, kan er geen ware gemeenschap zijn. De tafel van de Heer, 
het eten van het avondmaal van de Heer is hierin een duidelijke aanwijzing. Het spreekt van 
de praktische gemeenschap met de Heer en met elkaar. In 1Ko10:16 wordt eerst het bloed 
genoemd en dan het lichaam van de Heer. 
 
De drinkbeker der zegening die wij zegenen, is die niet de gemeenschap van het bloed van Christus? Het brood 
dat wij breken, is dat niet de gemeenschap van het lichaam van Christus? 1Ko10:16 
 

Eerst het kruis, dan het leven. We verkondigen de dood van de Heer (1Ko11:26), toegepast 
op alles van onze eigen inzichten van het vlees. Alle gelovigen die het bloed kennen dat voor 
hen heeft gevloeid en de dankzegging hiervoor kennen (‘beker van de lofzegging, waarvoor 
wij loven’) zijn welkom (dus niet kinderen zonder onderscheidingsvermogen) en omdat het 
één brood is, kennen we de eenheid op basis van dit ene lichaam. Iedere gelovige, jong of 
oud, sterk of zwak in het geloof, vinden in dit eten een bron van vreugde en dus is er 
gemeenschap. 
 
Want wij, de velen, zijn één brood, één lichaam; want wij allen nemen deel aan het ene brood. 1Ko10:17 
 

Als wij dus de gemeenschap beperken tot alleen onze eigen gemeente, of sommigen die wij 
uitkiezen, zondigen wij en komen we niet ten goede, maar ten kwade samen (1Ko11:17). 
Ieder lid van dit lichaam dat door andere is beproefd in diens wandel (zie Hd18:27; bij een 
leven in zonde moet iemand van deze gemeenschap geweerd worden) ontvangen wij met 
vreugde aan de tafel van de Heer. We zijn namelijk leden van het ene lichaam en hoewel 
ieder lid volkomen afhankelijk is van het Hoofd, wordt het lichaam opgebouwd door de 
leden onderling. We worden dus niet opgeroepen eenheid te maken, maar om deze te 
bewaren die God heeft bewerkt via zijn Zoon (zie Ef4:3 de eenheid van de Geest bewaren in 
de band van de vrede)! Laten we deze onafhankelijke neiging ook oordelen. Paulus had een 
strijd voor de Kolossenzen die als individuen achter misleiders aan wilden gaan en schrijft: 
 
…opdat hun harten vertroost worden en zij samengevoegd zijn in liefde en tot alle rijkdom van de volle 
zekerheid van het inzicht, tot kennis van de verborgenheid van God de Vader, Christus, Ko2:2 
 
Als twee mensen op deze basis samenkomen handelen zij naar de wil van God (Ko1:9) en is 
de Heer in hun midden. Ze ‘stichten’ niet een kerk, maar ze erkennen het ene lichaam door 
de ene Geest en handelen ernaar. Als meerdere personen op andere plaatsen zo 
samenkomen, vormen zij praktisch een eenheid. Ze oordelen tevens individuele 
onafhankelijkheid, want we zijn allen leden van elkaar en hebben het nodig door elkaar 
opgebouwd te worden. De leden hebben immers elkaar nodig.  
 



Daarom is er niets dat deze eenheid, bewerkt door de Heilige Geest op basis van Christus’ 
offer zó tegengaat dat het alleen verder gaan, zonder de publieke samenkomsten van de 
gemeente te bezoeken. Het verzuimen van de onderlinge ‘bijeenvergadering tot Hem’ 
(Hb10:25) is een openlijke ontkenning van wat het lichaam van Christus is. Het is tot oneer 
van Christus en tot schade van zielen die immers niet kunnen worden opgebouwd.  
 
En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij waren vergaderd, bewogen; en zij werden allen vervuld met de 
Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. De menigte nu van hen die geloofden, was 
een van hart en ziel, en niemand zei dat iets van zijn bezittingen zijn eigendom was, maar zij hadden alle dingen 
gemeenschappelijk. En met grote kracht gaven de apostelen getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus; en 
er was grote genade over hen allen. Hd4:31-33 
 

Laten we niet proberen de gemeente te herstellen door uiterlijke eenheid na te streven of 
de beginperiode van de gemeente terug te wensen. Laten we vanuit het woord leren wat 
ware eenheid en betrokkenheid is naar Gods gedachten in wat haar karakteriseerde in de 
dagen van de apostelen voordat zij haar openlijke eenheid verloor. Geloof en liefde kunnen 
in frisheid en activiteit functioneren voordat de Heilige geest werd bedroefd en uitgeblust 
zoals vandaag. Alleen als we oordeel uitspreken over dat wat van de mens is in ons 
handelen, we ons verootmoedigen, alles wat van Christus is toelaten en alles wat menselijke 
imitatie is buiten houden, is er ware eenheid en herstel mogelijk. Dan hebben we ‘kleine 
kracht’ (Op3:8) en nemen we een plaats in van zwakheid, maar erkennen we het woord van 
de Heer, de aanwezigheid van de Heilige Geest terwijl we met de ongerechtigheid breken en 
in alle nederigheid met hen die Hem aanroepen uit een rein hart samenkomen (2Tm2:19-
22).  

Als zo de zielen met de Heer zijn verbonden, zal er eenheid en betrokkenheid zijn. De grote 
vraag vandaag is niet of er grote activiteit is maar of er waarheid is, niet de veelheid van 
dienst, maar de kwaliteit ervan. Alleen als er dus kennis is van de wil van God, en een wil die 
daaraan onderworpen is met een ‘eenvoudig oog’ (Mt6:22), dan is er eenheid tot zijn eer en 
heerlijkheid. Dan oordelen wij dat wat tijdens samenkomsten niet onder de leiding van de 
Heilige Geest gebeurt (liturgie, zangleiders) en wat wij niet volgens Gods orde nastreven 
(oudsten, man vrouw verhouding, etc.). Als we eenheid en betrokkenheid willen kennen 
volgens Gods gedachten behoren we dus deze zaken allereerst te oordelen: 

1. Een zondig patroon bij onszelf 
2. Onafhankelijk samenkomen 
3. Zij die in zonde leven binnen de gemeente m.b.t. de tafel van de Heer 
4. Onze individuele neiging t.o.v. andere leden van het lichaam 
5. Onze neiging ons te onttrekken aan de samenkomsten 
6. Onze onafhankelijkheid tijdens de samenkomsten 
7. Onze onafhankelijkheid t.o.v. de orde van God in zijn huis  

 
Zonder oordeel is er geen leven. Eerst het kruis, dan de opstanding. Alles behoort onder de 
controle te zijn van het hoofd en dat is Christus. Hoewel ik alle kinderen van God liefheb, kan 
ik geen praktische gemeenschap kennen als er onder hen het hoofd wordt genegeerd. 
 
Terwijl hij niet vasthoudt aan het hoofd, uit Wie het hele lichaam, door zijn gewrichten en banden ondersteund 
en verbonden, opgroeit met de groei van God. Ko2:19 


