
 
 

Handout / Bijbelse Toekomstverwachting, De Slotfase van de kerk   
Ds. Theo Niemeijer / © 2021 Family7  

- 1 - 

Handout 
Aflevering 8 – De kerk en haar structuur 

 
 
 

De kerk is een levend organisme en niet zo maar een dode organisatie. Toch kan 
een kerk niet functioneren zonder een duidelijke en heldere structuur. Wie bepaalt 
deze structuur? Wat is belangrijk voor een goed functionerende kerk, waar moeten 
we dan op letten?   
 

• Hoe een beweging tot stilstand kwam 
De kerk begon op de Pinksterdag als een heldere bergrivier die niet meer te stuiten 
was. Overal brak deze rivier door en bracht nieuw leven. De bergrivier splitste zich al 
gauw in meerdere stromen die steeds verder stroomden, maar dan wel veel trager. 
Uiteindelijk werden de rivieren zo breed, dat er haast geen stroming meer waar te 
nemen is. Zo veranderde deze heldere bergrivier in traag, bijna stilstaande rivieren. 
Zo kan het met de kerk gaan, die zo bruisend begon en steeds meer vertraagde en 
uiteindelijk in een overlevingsstand terecht gekomen is.  
 

• Verschillende modellen 
De afgelopen tijd kregen we als kerk met veel verschillende kerkleiders bv. uit de VS 
te maken, die met de beste bedoelingen naar Nederland kwamen om de kerk weer 
nieuw leven in te blazen. Allerlei modellen werden op onze kerk losgelaten. We 
leerden om een missionaire gemeente te zijn, gaven gericht gemeente te zijn, een 
gemeente met kleine groepen te worden, enz. Het orgel moest voor een muziekband 
verdwijnen, de prediking maakte steeds meer plaats voor de aanbiddingsdienst. De 
kansel, of preekstoel moesten plaatsmaken voor de zogenaamde podiumdiensten, 
zodat ruimte gecreëerd werd voor steeds meer spektakel. Hebben al deze ingrepen 
en veranderingen tot een gezonde Bijbelse gemeente geleid? 
 

• Een feestelijke en plechtige vergadering 
In Hebreeën 12 vs.23 wordt de gemeente beschreven als een feestelijke en plechtige 
vergadering. Hoe kan de gemeente op een feestelijke manier samen komen en 
daarbij ook nog plechtig blijven? Beide zijn essentieel! Paulus schrijft in 1 Korinthiërs 
14 vs.40 dat de diensten in de gemeente ordelijk dienen te zijn, ‘want God is geen 
God van wanorde, maar van vrede’ (vs.33). Deze orde zie je ook in de woestijn, hoe 
het volk Israël hun tentenkampen zeer ordelijk rondom de Tabernakel moesten 
groeperen. De Levieten rond de Tabernakel en daaromheen in de vier windrichtingen 
tekens drie stammen onder het vaandel van de hoofdstam. 
 

• Wat is een gezonde, goed functionerende, kerk? 
Van de eerste gemeente lezen we dat de gelovigen bleven volharden in het 
onderwijs, de gemeenschap het breken van het brood en de gebeden (Handelingen 
2 vs.42), dat ze de God vreesden (vs.43) en loofden (vs.47) en dat de Here dagelijks 
nieuwe gelovigen toevoegde(vs.47).  
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Wat me in dit gedeelte opvalt is dat de ongelovigen buiten de gemeente zo onder de 
indruk raakten van de gelovigen in de gemeente, dat ze zich zo tot de gemeente 
aangetrokken voelde om zich daarbij aan te sluiten. Ze trokken er niet eens op uit om 
te evangeliseren, zo’n aantrekkingskracht had de eerste gemeente. Wat zijn dan de 
kernmerken van een gezonde gemeente? 

ü Gedegen onderwijs in de Bijbel 
ü Onderlinge gemeenschap, betrokkenheid (koinonia) 
ü Samenkomen rondom het gebroken brood (Het kruis staat centraal) 
ü Gebed was prioriteit binnen de activiteiten 
ü De gelovigen waren Godvrezend (ontzag en eerbied) 
ü Er heerste meelevendheid, eenvoud en blijdschap 
ü Het was een God-lovende gemeente 

Bovenstaande kenmerken vormen de basis van een aantrekkelijke gemeente en dit 
kan alleen bereikt worden door de werking van Heilige Geest (Zacharia 4 vs.6). 
 

• Gods Woord is bepalend voor de structuur 
Toen Mozes voor God een huis bouwde moest dit volgens het model dat God hem 
toonde (Exodus 25 vs.9). In de structuur van de gemeente moeten we ons niet laten 
leiden door de normen en waarden van de maatschappij waarin we leven, maar door 
Gods Woord. Dan wordt ook duidelijk hoe we om moeten gaan met de heiligheid van 
het huwelijk en het gezin en daarnaast het feminisme dat de waarheid van de 
gemeente bedreigt. Paulus stelde in alle gemeente oudsten aan (Handelingen 14 
vs.23) die de verantwoordelijkheid kregen voor het onderwijs en het pastoraat. 
Daarnaast werden diakenen aangewezen die belast werden met de stoffelijke nood 
van noodlijdende gemeenteleden (Handelingen 6 vs.2-3). In deze twee bedieningen 
ligt de basis voor een gezonde gemeentestructuur.   
 
Gespreksvragen: 

1. De kerk is geen ‘organisatie’, maar een ‘organisme’, wat is het verschil? 
2. Hoe ligt in uw kerk de verhouding tussen feestelijkheid en plechtigheid 

(Hebreeën 12 vs.23)? 
3. Wat zijn volgens Handelingen 2 vs.41-47 de kenmerken van een 

Bijbelgetrouwe gemeente? 
4. Hoe geeft uw gemeente invulling aan de 4 pijlers van het gemeentezijn: 

onderwijs, gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden 
(Handelingen 2 vs.42)? 

5. We zien in de kerk de laatste tijd veel veranderen, zijn al deze veranderingen 
Bijbels verantwoord?  

 
 


