
 
 
 

Kerkelijk eenwording 
Wat drijft je? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 2/2 15 
Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden 

 en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar  
 hem die het hoofd is: Christus. 

16 
Vanuit dat hoofd krijgt het  

 lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en  
 bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel  
 draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat  
 zo zichzelf opbouwt door de liefde. (Ef. 4:15, 16) 
 
Waarheid 
 
Lezen:  Joh. 17:15-19 
Paulus ziet als eerste fase van het proces van kerkelijke 
eenwording een groeiproces voor zich, waardoor gelovigen 
toegroeien naar Hem die het Hoofd is, Christus. En wil dat 
groeiproces ons daadwerkelijk bij Christus brengen, dan is 
eerste voorwaarde, dat wij, zoals Paulus het uitdrukt, ons aan 
de waarheid houden. ‘Je aan de waarheid houden’, dat kan 
verworden tot een formele aangelegenheid. Abstracte 
schriftgeleerdheid, waarmee je jezelf sterk waant en elkaar de 
maat neemt. 
  
Vraag: 
Welke klank en inhoud krijgt ‘je aan de waarheid houden’ als je 
daar de woorden van Jezus uit Johannes 14:6 naast legt? 
 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 
* 

 



 
 
 
Maandag 3/2 15 

Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden 

 en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar  
 hem die het hoofd is: Christus. 

16 
Vanuit dat hoofd krijgt het  

 lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en  
 bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel  
 draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat  
 zo zichzelf opbouwt door de liefde. (Ef. 4:15, 16) 
 
Gemeenschap 
 
Lezen:  Joh. 17:20-21 
In de nacht van zijn verraad bidt Jezus om de eenheid van al 
degenen, die door de verkondiging van de apostelen tot geloof 
komen. Jezus geeft daarbij aan, dat dit ‘één zijn’ alles te maken 
heeft met het één zijn van de gelovigen met de Vader en de 
Zoon. Zoiets beluister ik ook in de woorden van Paulus in Ef. 
4:15. Wil de gemeente volledig toegroeien naar Hem die het 
Hoofd is, dan is voorwaarde dat er sprake is van liefdevol 
samen optrekken. 
 
 
Vraag: 
Kun je je voorstellen, dat onderlinge verdeeldheid schadelijk is 
voor het toegroeien naar Christus? Hoe werkt dat? 
 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

* 

 
 
 
Dinsdag 4/2 15 

Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden 

 en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar  
 hem die het hoofd is: Christus. 

16 
Vanuit dat hoofd krijgt het  

 lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en  
 bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel  
 draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat  
 zo zichzelf opbouwt door de liefde. (Ef. 4:15, 16) 
 
Onverdeeld 
 
Lezen:  Joh. 17:22, 23 
Jezus brengt tegenover de Vader zijn doel van de eenheid van 
hen die in hem geloven heel sterk onder woorden: Dat ze 
volkomen één zijn. De echo daarvan beluister ik in wat Paulus 
in Ef. 4:15 schrijft over samen volledig toegroeien naar 
Christus. Dat zegt iets over het einddoel van de volmaaktheid. 
Maar dat zegt ook iets over de weg waarlangs die 
volmaaktheid bereikt moet worden. Het vraagt om een 
onverdeeld hart. Alleen de onverdeelde toewijding aan 
Christus werkt samenbindend bij de gelovigen onderling. 
 
Vraag: 
Ga bij jezelf na, of er andere goden zijn, die jouw onverdeelde 
toewijding aan Christus ondermijnen. 
 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

* 



 
Woensdag 5/2 15 

Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden 

 en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar  
 hem die het hoofd is: Christus. 

16 
Vanuit dat hoofd krijgt  

 het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en  
 bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel  
 draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat  
 zo zichzelf opbouwt door de liefde. (Ef. 4:15, 16) 
 
Samenhang 
 
Lezen: 1 Kor. 12:14 
Tot nu toe ging het vooral over de gezamenlijke blikrichting die 
ons onderling verbindt en samen doet toegroeien naar 
Christus. In vers 16 wijst Paulus op een omgekeerde beweging. 
Vanuit het Hoofd Christus naar de gelovigen toe. Vanuit Hem 
krijgt hun gezamenlijkheid steeds meer samenhang. Christus 
maakt dat ze steeds meer met elkaar krijgen. Een weg inslaan 
van kerkelijke eenwording kan voelen als een sprong in het 
diepe. Waar loopt het op uit? Wat levert het op? Zal ik me 
thuis voelen in de kerkgemeenschap die ontstaat. Wat is bij die 
onzekerheid dit een bemoedigende belofte. 
 
Vraag: 
Of niet? Kan het vooruitzicht van zo’n hechte gemeenschap je 
ook beklemmen? 
 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
  
 

* 

 
Donderdag 6/2 15 

Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden 

 en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar  
 hem die het hoofd is: Christus. 

16 
Vanuit dat hoofd krijgt het  

 lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en  
 bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel  
 draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat  
 zo zichzelf opbouwt door de liefde. (Ef. 4:15, 16) 
 
Bijdrage 
 
Lezen: 1 Kor. 12:24b-27 
Er wordt in de bijbel in verschillende beelden gesproken over 
de opbouw en de structuur van de kerk. Paulus gebruikt in Ef. 
2:21 het beeld van bouwstenen die, alles bij elkaar, een 
gebouw vormen. Dat maakt een passieve indruk. Petrus maakt 
er ‘levende stenen’ van, die zich laten gebruiken voor de bouw 
van een geestelijke tempel. (1 Pt. 2:5) Paulus gebruikt in 1 Kor. 
12 het beeld van een lichaam dat uit een veelheid van 
lichaamsdelen bestaat. Maar al die beelden hebben één ding 
gemeen. Geen van de onderdelen kan gemist worden. Je bent 
onmisbaar in de kerk. 
 
 
Vraag: 
Hoe voelt het voor jou, onmisbaar te zijn in de kerk? 
 
 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

* 



 
Vrijdag 7/2 15 

Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden 

 en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar  
 hem die het hoofd is: Christus. 

16 
Vanuit dat hoofd krijgt het  

 lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en  
 bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel  
 draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat  
 zo zichzelf opbouwt door de liefde. (Ef. 4:15, 16) 
 
Talent 
 
Lezen: 1 Kor. 12:4-11 
Onmisbaar zijn in de kerk loopt in de praktijk zomaar uit de 
hand. Je voelt je geroepen om overal aan mee te doen en voor 
alles beschikbaar te zijn. In de gemeente van Korinthe 
ontspoorde het en liep het uit op onderlinge rivaliteit. De 
bijdrage van de één wilde de ander ook kunnen leveren, liever 
nog overtreffen. Paulus benadrukt daarom, dat er 
verscheidenheid in gaven is die met zich meebrengt dat alle 
leden hun eigen specifieke aandeel mogen leveren. Jouw 
talent wil de Geest tot z’n recht zien komen. Dat bedoelt 
Paulus ook met ‘ieder draagt naar vermogen bij’. Dat betekent 
niet, dat je tot het uiterste moet gaan, maar dat jij met jouw 
talent tot je recht komt. 
 
Vraag: 
Herken jij bij jezelf talenten, waarvan je hoopt dat die in de 
verenigde kerk tot hun recht kunnen komen? 
 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

* 

 
Zaterdag 8/2 15 

Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden 

 en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar  
 hem die het hoofd is: Christus. 

16 
Vanuit dat hoofd krijgt het  

 lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en 
 bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel  
 draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat  
 zo zichzelf opbouwt door de liefde. (Ef. 4:15, 16) 
 
Liefde 
 
Lezen: 1 Kor. 13:4-7 
Paulus komt in zijn brief aan de gemeente te Korinthe, na een 
hoofdstuk over de veelheid en verscheidenheid van gaven van 
de Geest in de gemeente, uit bij een gave waarvan het belang 
dat van al die andere gaven overtreft, de liefde. Die gaven is er 
niet één naast al de andere. Het is de gave waarin allen mogen 
delen en die voorwaarde is voor het effect van alle andere 
gaven en talenten. Bij die gave komt Paulus ook uit in Ef. 4:16. 
Daar gaat het om de onderlinge liefde, in de eerste plaats in de 
zin van het inzetten van talenten en het dankbaar erkennen en 
honoreren van elkaars talenten. 
 
 
Vraag: 
Welke bijzondere talenten hoop je dat de NGK en de GKV in de 
eenmaal verenigde kerk bij elkaar opmerken en te honoreren? 
 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________  
 

* 


