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���� Gebed en lofprijzingGebed en lofprijzingGebed en lofprijzingGebed en lofprijzing 

 Iemand heeft een lied, gedicht, een gebed of iets gelezen dat hem/haar afgelopen week geraakt heeft. 
 

���� De binnenkomerDe binnenkomerDe binnenkomerDe binnenkomer    

Wanneer mag je jezelf volwassen noemen? 
 

 Stellingen en meningenStellingen en meningenStellingen en meningenStellingen en meningen    

In deze serie studies beginnen we iedere keer met drie stellingen. Reageer op de stellingen met de 
reacties: waar, niet waar, gedeeltelijk waar, ik weet het niet. 
 
1. Om de eenheid van de Geest te kunnen bewaren in de gemeente, moeten wij het allemaal eens zijn 

over de geloofsverklaring van de gemeente waar we deel van uitmaken. 
0 Waar  0 Niet waar 0 Gedeeltelijk waar 0 Ik weet het niet 

2. De eenheid van de Geest is iets wat je moet kunnen ervaren in plaats van beredeneren. 
0 Waar  0 Niet waar 0 Gedeeltelijk waar 0 Ik weet het niet 

3. Zonder kennis van de meest belangrijke geloofswaarheden uit Gods Woord is het moeilijk om de 
eenheid van de Geest te kunnen bewaren. 

0 Waar  0 Niet waar 0 Gedeeltelijk waar 0 Ik weet het niet 
 

 

���� Wat leertWat leertWat leertWat leert de Bijbel de Bijbel de Bijbel de Bijbel????    

  
Lees en bespreek Efeze 4:1-13 

 
1 Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij 
geroepen zijt, 2 met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in 
liefde te verdragen, 3 en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des 
vredes: 4 één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, 5 
één Here, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen 
en in allen. 
7 Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate, waarin Christus 
haar schenkt. 8 Daarom heet het: 
opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, 
gaven gaf Hij aan de mensen. 
9 Wat betekent dit: Hij is opgevaren, anders dan dat Hij ook nedergedaald is naar de lagere, 
aardse gewesten? 10 Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle 
hemelen, om alles tot volheid te brengen. 11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, 
zowel evangelisten als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot 
opbouw van het lichaam van Christus, 13 totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle 
kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der 
volheid van Christus. 
 

1. Waarom spreekt Paulus niet over het zoeken naar eenheid, maar over het bewaren van eenheid? 
2. Het woord eenheid dat Paulus gebruikt in Ef. 4 komt twee keer in de Bijbel voor en wel in Efeziërs 

4:3,13. Paulus gedachten over eenheid ligt in deze twee teksten. Wat hebben deze twee teksten 
volgens jou met elkaar te maken? 

3. In :4-6 vinden we zeven elementen van eenheid. In de lezing over dit onderwerp wordt gezegd dat 
dit geestelijke zaken zijn en geen uiterlijke, zichtbare zaken. Wanneer we deze zaken als zichtbare 
zaken zouden zien, leiden ze vaak tot verdeeldheid onder de gelovigen. Welk element van eenheid 
heeft meer dan de andere elementen geleid tot verdeeldheid onder de gelovigen en waarom? 

4. Over welke doop spreekt Paulus in :5? (Verg. Kol.2;11,12) 
5. Waarom is de gave van genade nodig voor het bewaren van de eenheid van de Geest? 
6. In :11 worden personen genoemd die als gaven aan de gemeente geschonken zijn. In veel 

commentaren op de Efezebrief wordt er onderscheid gemaakt tussen de apostelen, profeten en de 
evangelisten, herders en leraars. Welk onderscheid ligt er tussen deze twee groepen gaven? 

7. Wat is het doel van de eenheid van de Geest (:13) 
8. Wat is de volledige kennis van de Zoon van God? Lees Ef. 1:17; 4:13; Fil.1:9; Kol.1:9,10; 2:2; 3:10. 
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� Wandelen met het WoordWandelen met het WoordWandelen met het WoordWandelen met het Woord    

 
9. Ben je wel eens met een kerk/gemeentescheuring geconfronteerd? Wat heeft het met jou gedaan? 
10. Waarom is het voor ons soms zo moeilijk om de eenheid van de Geest te bewaren? 
11. Waarom hebben wij evangelisten, herders en leraars nodig om de eenheid van de Geest te kunnen 

bewaren om zo te komen tot de eenheid van het geloof en de volledige kennis van de Zoon van 
God? 

12. Waarom worden, denk jij, de herders en leraars in het Grieks met één woord beschreven? 
13. In de lezing wordt het volgende geciteerd: Waarom zijn zo weinig gelovigen op de hoogte van hun 

werkelijke positie in Christus en de rijkdom die ons geschonken is in het kader van de boodschap 
van het geheimenis? Is het niet omdat de volledige kennis hieromtrent eenvoudigweg niet bekend is 
bij de meeste geestelijke leiders van vandaag en daarom ook niet gepredikt kan worden? Reageer 
eens op deze stelling. 

14. De zeven elementen van eenheid verwijzen allen naar Christus. Waarom is dit zo belangrijk om te 
weten? (a) Voor je persoonlijke groei in Christus en (b) voor de omgang met medegelovigen in 
Christus. 

15. Wat kunnen en mogen je medegelovigen van jou verwachten in het bewaren van de eenheid van de 
Geest? 

 
 
 


