Bijbelrooster 19 februari – 25 februari
Thema: Jij en de gemeente
Dinsdag 19 februari - Dichtbij
En in het midden van de zeven kandelaren Een, de Zoon des mensen gelijk zijnde,
bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een
gouden gordel. Openbaring 1:13
Wat is de gemeente? Johannes mag het weten. Op een zondag verschijnt de Heere
Jezus aan hem. In een bijzonder beeld. Zeven olielampen, kandelaren, staan in een
kring. In het midden staat Christus. Die gouden kandelaren zijn een beeld van de
gemeenten. Christus is daar heel dichtbij. Hij staat in het midden. Hij is bij elke
gemeente even dichtbij. De Heere Jezus is ook dicht bij jouw gemeente. Het is
immers Zijn gemeente, Zijn Kerk. En jij komt zondags in Zijn nabijheid. Toen
Johannes de Zoon des mensen zag, viel hij als dood aan Zijn voeten. Het was een
overweldigend gezicht. Wie kan God zien en leven? Vervult de gedachte dat
Christus zo dichtbij is jou met vrees, met eerbied, met stil ontzag? Christus, Hij
wandelt in de gemeente. Ook in jouw gemeente.
Lezen: Openbaring 1:12-18
Vraag: Merk jij weleens dat Christus aanwezig is in jullie gemeente?

Woensdag 20 februari – Sterren in de nacht
De verborgenheid der zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechterhand, en de
zeven gouden kandelaren: de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten;
en de zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn de zeven gemeenten. Openbaring
1:20
Let nog eens op Christus. Hij staat in het midden van de gemeenten. Maar kijk eens
naar Zijn handen. Hij houdt in Zijn handen zeven sterren vast. Zeven sterren. Die
sterren zijn de predikanten. De dominee is een ster. Dat is een mooi beeld.
Vroeger oriënteerden de zeelieden zich in de nacht op de sterren. Die wezen hun
de weg. Zo wijzen de predikanten ons de weg. Naar Christus. Hij staat in het
middelpunt van de gemeenten. De dominee, een ster in Gods hand. Zul je daarom
oppassen met kritiek op de dominee? Heb je vragen, dan mag je ze gerust stellen.
Maar doe dat correct. Een dienaar is een ster in Gods hand. Dat zegt zoveel. Tast
daarom de gezalfden van God niet aan. Maar bid voor hen. Ze liggen in Zijn hand.
Lezen: Openbaring 1:17-20
Vraag: Wat leer jij van je predikant? Of van je ouderling?

Donderdag 21 februari – Jouw taak
Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit éne
lichaam vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. 1 Korinthe 12:12
De gemeente is een lichaam. Een lichaam heeft verschillende organen en
ledematen. Ieder heeft een eigen functie. Je kunt geen lever missen. Je wilt geen
oog missen. Wat wil de apostel Paulus met dit beeld zeggen? Dat de leden van de
gemeente elkaar nodig hebben. Je mag afhankelijk zijn van elkaar. De een kan
goed spreken over de Heere en Zijn dienst. Die is als de mond. Een ander doorziet
de gevaren van de tijd waarin we leven. Zo iemand is als het oog. Een volgende is
als de voet. Die is erg hulpvaardig. In de gemeente heb je elkaar nodig. Ieder heeft
zijn eigen gave gekregen. Van God. Om de ander te helpen. Tot nut en tot
zaligheid. Hoe is jouw opstelling in de gemeente? Laat jij je leiden door Gods
kinderen, met het oog op je zaligheid? En je vrienden, breng je die op de brede
weg van de wereld? Of ga je hun voor op het smalle pad ten leven?
Lezen: 1 Korinthe 12:1-11
Vraag: Weet jij al wat jouw taak in de gemeente is? Nee? Schrijf dan eens een
aantal mogelijke taken op.

Vrijdag 22 februari – Afgezonderd
Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw, en de ongelovige vrouw is
geheiligd door de man; want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij
heilig. 1 Korinthe 7:14
De gemeente is heilig. Dat blijkt wel uit dit gedeelte. Het gaat hier over
ongelovigen, mensen die niet bij de gemeente behoren. Ze zijn getrouwd en hun
man of vrouw gaat wel naar de kerk. Dat heeft invloed op het hele gezin. Door die
ene christen zijn ze allen heilig. Wat wil dat zeggen? Dat allen delen in de zorg van
God. Paulus wil hier niet zeggen dat we zelf de keuze moeten maken voor een
ongelovige man of vrouw. De gemeente is heilig, afgezonderd van de wereld. En
daarom hoor jij niet bij de wereld. Je hoort bij de gemeente, de plaats waar God
woont en werkt. Wat is dat een voorrecht. Je mag horen van zonde en genade. Je
mag het Woord van God horen. Een stapje verder: mag je ook bukken en buigen
voor God? Bedelen om genade? Of vind je het lastig om bij de gemeente te horen?
Wil je liever bij de wereld horen? Om dan met de wereld verloren te gaan?
Lezen: 1 Korinthe 7:12-20
Mag je als jongen of meisje verkering krijgen met een jongere die ongelovig is en
nooit naar de kerk gaat?

Zaterdag 23 februari – De gemeente
En allen die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen. Handelingen
2:44
Hier lees je over de eerste christengemeente, net na de uitstorting van de Heilige
Geest. Die Geest werkt in de gemeente. Wat werkt de Heilige Geest dan? Liefde tot
de Heere en Zijn dienst. Dat lees je in vers 42. Als eerste: de leer. Zeg maar: de
prediking, de catechisatie. Vervolgens lees je over gemeenschap, de omgang met
elkaar. Maar vooral: de wandel met God. Heb je een geheiligd contact met de
Heere, door Bijbellezen of naar de kerk gaan? Door gebed? Dan pas lees je over
aandacht voor de ander. Ze delen alles met elkaar. Vrijwillig. Uit liefde. Niet
omdat de overheid dat voorschrijft, zoals in communistische landen. Nee, uit liefde
tot God stellen ze hun spullen op de tweede plaats. De gemeente stond op de
eerste plaats. Dat moet je eens op je laten inwerken. Vraag jezelf eens af: hoe
staat het met de liefde tot God en je naaste? Heb je alles over voor God. Voor je
naaste?
Lezen: Handelingen 2:37-47
Vraag: Wat zou jij voor de gemeente kunnen betekenen?

Zondag 24 februari – Bewogenheid
En de hand des Heeren was met hen, en een groot getal geloofde en bekeerde zich
tot de Heere. Handelingen 11:21
Hoe wordt het Evangelie verder verspreid? Niet alleen door ambtsdragers, maar ook
door gemeenteleden. Ze spreken over Christus in hun omgeving. Op de markt. Op
het werk. Op school. Spreek jij ook weleens over de Heere en Zijn dienst? Hier lees
je dat de Heere daarin meekomt. Hij zegent het. Dat blijkt uit het vervolg. Velen
komen tot geloof. Hoe zou jij het vinden als iemand door je woorden of daden een
kind van God zou worden? Zou je er blij mee zijn? Of vind je dat vroom gedoe? De
gemeenteleden in Handelingen kunnen niet zwijgen. Ze hebben God lief. En hun
naaste ook. Ze kunnen hen niet verloren laten gaan door te zwijgen. En jij? Hoe
was het vandaag? Heb je gesproken of gezwegen? Waarom zwijg je? Of, als je een
keer iets zegt, waarom doe je dat? Uit bewogenheid met je vrienden bijvoorbeeld?
Lezen: Handelingen 11:19-26
Vraag: Lees vraag en antwoord 32 van de Heidelbergse Catechismus. Ben jij een
christen?

Maandag 25 februari – Open deuren
Toen het nu geschiedde dat wij deze dagen overgebracht hadden, gingen wij uit en
reisden voort; en zij geleidden ons allen met vrouwen en kinderen tot buiten de
stad; en aan de oever nederknielende, hebben wij gebeden. Handelingen 21:5
Zomaar, onverwacht komt Paulus op bezoek in de gemeente van Tyrus. En hij blijft
er wel een week! Dat bezoek valt goed bij Paulus. Want hij vertelt over het vervolg
van zijn reis en dat hem straks in Jeruzalem verdrukking wacht. Het bezoek valt
ook goed bij de gemeenteleden. Ze willen Paulus ervan weerhouden om naar
Jeruzalem te reizen. Daar hebben ze hem niet voor over. Maar, Paulus gaat. Heel
de gemeente doet hem uitgeleide. De ouderlingen, de oudere mensen, de jongeren
en de kinderen. Ja, ook de jongeren. Zomaar midden in de week naar een
afscheidsdienst. En jij? Zou jij er ook bij geweest zijn? Op een doordeweekse avond
naar de kerk? Omdat je bij de gemeente hoort? Omdat je graag het Woord hoort?
Lezen: Handelingen 21:1-7
Vraag: Als je bij de gemeente hoort, houdt dat dan in dat je er bent als de deuren
van de kerk opengaan?

