D elta C ursus- plus

Een discipelschaptraining om christenen toe te rusten te dienen tot opbouw van het lichaam van Christus (Efe 4:11-16)

studie

DE CHRISTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEDEN
A. HET BELANG VAN DE CHRISTELIJKE GEMEENSCHAP.

Lees Johannes 13:34-35.
Ontdek en bespreek. Wat is de aard van de christelijke

Ontdek en bespreek. Welke verantwoordelijkheid hebben
christenen voor elkaar? Wat zijn mogelijke praktische toepassingen
van elk van deze verantwoordelijkheden?

gemeenschap?

1. De kern verantwoordelijkheid.

gekenmerkt door elkaar lief te hebben evenals Christus ons
liefheeft. Let op het volgende:
a. De christelijke gemeenschap is een bevel. Het is geen vrije
keus.
b. De liefde is het meest duidelijke kenmerk dat christenen en het
christelijke geloof van alle andere mensen en godsdiensten zou
moeten onderscheiden. De liefde trekt mensen aan en trekt
mensen tot Jezus Christus.
c. De christelijke gemeenschap wordt het makkelijkste
gedefinieerd
door
middel
van
de
verschillende
verantwoordelijkheden die christenen tegenover elkaar hebben.

Lees Johannes 13:34-35; 1 Tessalonicenzen 3:12; 1 Korintiërs
13:4-7.
Aantekeningen. De kern verantwoordelijkheid is ‘elkaar

Aantekeningen. De christelijke gemeenschap wordt vooral

B. KENMERKEN VAN DE CHRISTELIJKE GEMEENSCHAP.
1. De christelijke gemeenschap wordt gekenmerkt door
relaties met God en mensen.
Lees 1 Korintiërs 1:9; 12:12-13,25; Efeziërs 2:18; 3:12; Hebreeën
4:15-16; 1 Johannes 1:3.
Ontdek en bespreek. Met wie hebben christenen een
vertrouwelijke omgang?
Aantekeningen. Christenen hebben een vertrouwelijke omgang
met God de Vader, met Jezus Christus en met de heilige Geest.
Christenen hebben ook vertrouwelijke relaties met andere
christenen in het Lichaam van Christus. Een christen kan zich niet
los denken van Jezus Christus, het Hoofd van de Gemeente of
Kerk. Maar hij moet zich ook niet los denken van het de Gemeente
of Kerk (het Lichaam van Christus). Christus laat zich niet van zijn
Lichaam scheiden!
2. De christelijke gemeenschap wordt gekenmerkt door
relaties in groepsverband.
Lees Handelingen 2:42; 5:42; Efeziërs 5:19.

Ontdek en bespreek. Wat doen christenen wanneer zij bij elkaar
komen voor gemeenschap?

Aantekeningen. Christenen komen regelmatig bij elkaar in

grotere en kleinere groepen. Tijdens deze bijeenkomsten
verkondigen zij het evangelie en lezen of bestuderen de Bijbel.
Ook zingen zij, bidden en eten met elkaar.
3. De christelijke gemeenschap wordt gekenmerkt door
relaties met wederzijdse verantwoordelijkheden.
De beste manier om te begrijpen wat de christelijke gemeenschap
(en dus gemeente) is, is om de verschillende wederzijdse
verantwoordelijkheden van christenen te bestuderen.
In een aantal bijbelgedeelten lezen wij de woorden doe dit of dat
voor “elkaar”. Bij voorbeeld, “hebt elkaar lief”, “leert elkaar”,
“dient elkaar”, enz. Christenen in de hele wereld hebben dezelfde
verantwoordelijkheden voor elkaar.
De verzoeking is natuurlijk deze verantwoordelijkheden om te
scheppen tot christelijke wetten, die moeilijk zijn te torsen. Geen
enkele christen kan al deze christelijke verantwoordelijkheden
tegelijk uitvoeren! God verwacht dat je steeds in een of meerdere
van deze verantwoordelijkheden blijft groeien en dat je rekening
blijft houden met je persoonlijke roeping en genadegaven.

Suggestie. Kies één of twee van de christelijke
verantwoordelijkheden en oefen ze over een periode van een paar
maanden.
C. VERSCHILLENDE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN
CHRISTENEN VOOR ELKAAR.
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liefhebben evenals Christus ons liefheeft’. Dit is de hoogste
standaard voor de christelijke gemeenschap!
Mogelijke toepassing. ‘Liefde’ is geduldig, vriendelijk en niet
verbitterd tegenover een persoon die je onrecht aandoet (Zie 1
Korintiërs 13:4-8). Christenen behoren liefde te bewijzen aan
mensen, die sociaal uitgestoten worden, hulpeloos zijn of zich
vijandig gedragen. De liefde neemt altijd het initiatief om iets
opbouwends voor de ander te doen. De liefde is bereid om op een
onzelfzuchtige en zelfopofferende wijze een ander te dienen.
Liefde wordt niet alleen bevolen, maar wordt ook mogelijk
gemaakt door de inwonende heilige Geest (Romeinen 5:5).
2. Christelijke houdingen.

a. Lees Romeinen 12:10.
Aantekeningen.
De
verantwoordelijkheden.
Elkaar
in
broederliefde genegen zijn. Elkaar in eerbetoon ten voorbeeld zijn.

De mogelijke toepassingen. Broederliefde betekent dat jij je
vertrouwelijke en intieme relaties, je tedere gevoelens en je diepe
geestelijke eenheid reserveert voor alleen andere gelovigen in
Christus. Eerbetoon betekent dat je de woorden en daden van de
andere christenen altijd serieus neemt en accepteert tenzij een of
ander kwaad duidelijk zichtbaar is. Eerbetoon betekent dat je
alleen goede dingen over de ander vertelt.

b. Lees Romeinen 13:8-10.
Aantekeningen. De verantwoordelijkheid. Elkaar geen kwaad
doen. Mogelijke toepassing. Je blijft het huwelijk van de ander

respecteren. Je gedraagt je zo in het verkeer dat de ander zich
helemaal veilig voelt. Je beschermt de bezittingen van de ander
alsof het je eigen bezittingen zijn.

c. Lees Efeziërs 4:32.
Aantekeningen. De verantwoordelijkheden. Vriendelijk en
barmhartig tegenover elkaar zijn. (En elkaar vergeven). Mogelijke
toepassingen. Je helpt de ander zonder kritiek of afwijzing.
Barmhartigheid triomfeert over het oordeel (Jakobus 2:13).

d. Lees Kolossenzen 3:13.
Aantekeningen. De verantwoordelijkheid. Elkaar vergeven.

Mogelijke toepassing. Je vergeeft de persoon die je kwaad
aangedaan heeft. Je bidt voor hem en je neemt het initiatief om
positief met hem te relateren. Je vergeeft hem van harte. Je
beseft dat als je de ander niet vergeeft, God jou ook niet zal
vergeven.

e. Andere verantwoordelijkheden met betrekking tot christelijke
houdingen.
Romeinen 15:1-7 (aanvaard elkaar). Romeinen 16:16 (groet elkaar
met een heilige kus). Galaten 5:26 (tart en benijd elkaar niet),
Efeziërs 4:2 (verdraag elkaar), Efeziërs 5:21 (wees elkaar
onderdanig), 1 Tessalonicenzen 5:13 (houd vrede onder elkaar), 1
Tessalonicenzen 5:15 (jaag altijd het goede na tegenover elkaar),
1 Petrus 5:5-6 (omgord je met nederigheid tegenover elkaar).
3. Christelijk spreken.

a. Lees Romeinen 14:13.
Aantekeningen. De verantwoordelijkheid. Elkaar niet langer
oordelen. Mogelijke toepassing. De zwakke in het geloof moet

stoppen om de sterke in het geloof te bekritiseren of te
veroordelen. De sterke in het geloof moet stoppen om op de
zwakke in het geloof neer te kijken. Christenen moeten elkaar niet
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dwingen om hun geloof precies zoals zijzelf uit te oefenen.
Sommige christenen eten bepaald voedsel niet en anderen eten
alles. Sommige christenen beschouwen bepaalde dagen als
bijzonder en voor anderen zijn alle dagen gelijk. Beide groepen
kunnen beter elkaar helpen betere getuigen voor Christus te
worden.

b. Lees Kolossenzen 3:9.
Aantekeningen. De verantwoordelijkheid. Niet meer tegen elkaar
liegen. Mogelijke toepassing. Je spreekt de waarheid in liefde
alleen als jij de ander daarmee zal opbouwen.

c. Lees Kolossenzen 3:16.
Aantekeningen. De verantwoordelijkheden. Elkaar leren
(onderricht geven). Elkaar terechtwijzen (waarschuwen). Mogelijke

toepassingen. Je leert elkaar in de huisgemeenten of groepen wat
je in je stille tijd geleerd hebt. De roeping en taak om onderricht te
geven aan christenen behoort niet exclusief aan de herders of
oudsten van een gemeente, maar aan alle christenen (Matteüs
28:19-20). Je wijst elkaar naar waarheid en liefde terecht, maar
doet dat steeds onder vier ogen. Je graveert Gods woorden in
elkaars verstand door Gods woorden met elkaar te overdenken en
uit het hoofd te leren. (Deuteronomium 6:6-7).

Opsomming. Christelijke gemeenschap bestaat uit het uitvoeren
van de verantwoordelijkheden ten aanzien van elkaar op de
terreinen van houding, spreken en handelen.
D. PRAKTISCHE OEFENING.
1. Stel doelen.
Als een lokale gemeente of een kleine groep, kies één
verantwoordelijkheid ten aanzien van elkaar en oefen deze
verantwoordelijkheid voor een paar maanden.
2. Voer een toneelstuk op.
Verdeel in kleine groepjes van drie tot vijf personen. Geef ieder
groepje één verantwoordelijkheid die christenen tegenover elkaar
hebben. Geef vijf minuten de tijd om een kort toneelstuk voor te
bereiden. Laat ieder groepje optreden voor de anderen voor
ongeveer twee minuten.

d. Lees Hebreeën 10:24-25.
Aantekeningen. De verantwoordelijkheden. Elkaar aansporen in
liefde en goede werken. Elkaar aanmoedigen de onderlinge
bijeenkomsten niet te verzuimen. Mogelijke toepassingen. Je

beschouwt beiden de onderlinge liefde in relaties en de activiteiten
in de gemeente als belangrijk. Je neemt elke week praktisch deel
aan een of ander bijeenkomst met andere gelovigen (eredienst of
kring).

e. Andere verantwoordelijkheden met betrekking tot christelijk
spreken.
Romeinen 15:14 (elkaar terecht wijzen, Gods woorden in elkaars
denken in prenten), Efeziërs 5:19 (onder elkaar spreken in
psalmen, lofzangen en geestelijke liederen), 1 Tessalonicenzen
5:11 (elkaar vermanen en elkaar opbouwen), Hebreeën 3:12-13
(elkaar vermanen of aanmoedigen), Jakobus 4:11 (geen kwaad
van elkaar spreken), Jakobus 5:9 (niet tegen elkaar zuchten),
Jakobus 5:16 (je zonde tegen de ander aan de ander belijden en
voor elkaar bidden).
4. Christelijke handelingen.

a. Lees 1 Korintiërs 12:25.
Aantekeningen De verantwoordelijkheid. voor elkaar zorgen.

Mogelijke toepassing. Je zet de vermogens en gelegenheden, die
God je gegeven heeft, in om de ander te dienen: je helpt de
zwakken en ontwikkelt de sterken, maar altijd zonder de een voor
de ander te trekken.

b. Lees Galaten 6:2 en 5.
Aantekeningen. De verantwoordelijkheden. Draag elkaars lasten
(NBG verdraagt elkaars moeilijkheden), maar draag je eigen pak

(NBG last). Mogelijke toepassingen. Je draagt mee aan de
tragedies, crisissen en verliezen (lasten) van de ander. Maar je
moet alleen je eigen gedachten, gevoelens, houdingen, motieven,
geloofsovertuigingen, noden, keuzen en waarden (pak) dragen. Je
moet ook wat je met je eigen tijd, bezittingen, talenten, lichaam
en gedrag doet, dragen. Niemand anders dan jezelf is
verantwoordelijk voor deze dingen.

c. Lees 1 Petrus 4:9.
Aantekeningen. De verantwoordelijkheid. Wees gastvrij
tegenover elkaar. Mogelijke toepassing. Je geeft voedsel en

onderdak aan christelijke arbeiders die op doorreis zijn. Je stelt je
woning open en beschikbaar voor bijeenkomsten.

d. Andere verantwoordelijkheden met betrekking tot christelijke
handelingen.
Johannes 13:14 (was elkaars voeten), Johannes 15:12 (heb elkaar
lief), Galaten 5:13 (dien elkaar met liefde), 1 Petrus 4:10-11 (dien
elkaar met de geestesgaven die je ontvangen hebt), 1 Johannes
1:7 (hebt gemeenschap met elkaar).
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