
De kerk heeft het gebouw 

verlaten



U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En 

wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan 

trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Lijd 

verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het 

leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat 

hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. 
2 Tim 2:1-4 (HSV)



En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de 

spelregels niet in acht heeft genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, 

moet als eerste in de vruchten delen. Denk na over wat ik zeg, maar laat de 

Heere u inzicht geven in alle dingen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de 

doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie. 

Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het 

Woord van God is niet gebonden
2 Tim 2:5-9 (HSV)



Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de 

zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een 

betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met 

Hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem 

verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij 

getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.

2 Tim 2:10-13 (HSV)







om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon,

Efeze 4:12-13 (HSV)



om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon,
tot opbouw van het lichaam van Christus,

Efeze 4:12-13 (HSV)



om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon,
tot opbouw van het lichaam van Christus,
totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de 
kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat 
van de grootte van de volheid van Christus,

Efeze 4:12-13 (HSV)







“Wie zijn droom van een christelijke gemeenschap hoger stelt dan de christelijke 
gemeenschap zelf, verstoort in feite de christelijke gemeenschap, ook al meent hij het 
persoonlijk nog zo goed. Wie een beeld van deze gemeenschap nastreeft, eist van God, van 
de ander en van zichzelf de vervulling van die droom. Hij komt de gemeenschap der 
christenen al binnen met eisen, stelt eigen wetten op en beoordeelt daarnaar de broeders, 
en ook God zelf. Hij leeft in de kring der broeders onbarmhartig en als een levend verwijt 
voor alle anderen. Zo gaat hij eerst zijn broeders, dan God en tenslotte ook in vertwijfeling 
zichzelf als schuldigen aanwijzen.”

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)



U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus 
Jezus is

Houd in gedachten Jezus Christus… 


