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Negen principes voor 

de gemeente van Christus 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Als de Heer niet helpt 

bij het bouwen van het huis, 

dan heeft het geen zin, 

ook al doen de bouwers hun best! 

Psalm  127: 1-2 
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VOORWOORD 

  

In zijn boek “Huizen die de wereld veranderen” schrijft 

Wolfgang Simson: ”Mijn droom is een gemeente die niet zo 

vreselijk veel geld nodig heeft. Een gemeente zonder 

vrome retoriek, controle en manipulatie, ja, zelfs zonder 

invloedrijke, charismatische helden. Een gemeente die ten 

diepste niet-religieus is en juist daarom mensen diep 

raakt. Een plek waar mensen zich met open mond verba-

zen en waar zij leren hoe ze moeten leven. Een gemeente 

die niet alleen een boodschap heeft, maar ook een bood-

schap is. De gemeente die zich verspreidt als een virus; ze 

besmet alles waarmee ze in aanraking komt, totdat de hele 

aarde vol is van de kennis en de heerlijkheid van God, zo-

als de wateren de bodem van de zee bedekken. Ik droom 

van een gemeente die haar kracht ontleent aan haar 

Schepper, die haar heeft voorzien van een geniale geneti-

sche geestelijke code – een soort hemels DNA, waardoor 

zij hemelse waarden op aarde kan overdragen en repro-

duceren. Hierdoor wordt niet alleen water in wijn veran-

derd, maar veranderen atheïsten in apostelen, politie-

agenten in profeten, vrachtwagenbestuurders in voorgan-

gers, loodgieters in leraars en waardige dorpsoudsten in 

stralende evangelisten. 

In mijn droom is de gemeente een grote geestelijke fa-

milie: organisch, niet georganiseerd; onderling betrok-

ken, niet formeel. Wanneer ze in tranen is, groeit ze. Ze 

breidt zich ook ondergronds uit en bloeit in de woestijn. 
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Ze kan onder water ademhalen, in het donker zien en 

zich in de chaos vermenigvuldigen. 

Het is een gemeente die zich in de handen van Jezus ver-

menigvuldigt, net zoals de vijf broden en de twee vis-

sen. Hier wordt het hart van de vaders teruggevoerd tot 

de kinderen en het hart van de kinderen tot hun vaders. 

Hier zijn mensen de eigenlijke rijkdom en er is maar één 

naam hoog te houden: het Lam van God”. 

  

Welke trouwe volgeling van Christus zou hierbij niet 

willen aansluiten? Statistieken tonen echter aan dat 

slechts 20% van de gemeenteleden actief betrokken 

zijn bij het gemeente gebeuren. Zou het niet kunnen dat 

de reden hiervan in de eerste plaats bij de structuur van 

de gemeente ligt en niet enkel bij het individu zelf? Zelf 

ben ik meer dan 25 jaar christen. Ik kom uit een een-

voudig katholiek arbeidersgezin. Op mijn 40ste gaf God 

mij te kennen dat ik in de Bijbel moest lezen. Ongeveer 

drie maanden later werd ik uitgenodigd op een reeks 

Bijbelstudies, waarna ik mij heb aangesloten bij een 

evangelische kerk. Vanaf het begin had ik onvrede in 

mijn hart, juist omdat ik in mijn gemeente structureel 

niet vond wat de Schrift ons leert. Na 13 jaar onvrede 

ben ik op zoek gegaan naar de waarheid. Het was mijn 

diep verlangen om actief betrokken te zijn bij het gees-

telijk leven van de gemeente, en niet enkel uitgenodigd 

te worden voor de zondagsdienst, Bijbelstudie of enig 
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praktisch werk. De Bijbel leert ons dat alle wedergebo-

ren gelovigen koningen en priesters zijn van God. 

Waarom zitten de meeste christenen dan bij iedere sa-

menkomst braafjes op hun stoel om te luisteren naar 

diegene die voorgaat? 

Na het lezen van diverse boeken en studies ontdekte ik 

toevallig deze studie, ooit gegeven tijdens een studie-

weekend over dit thema. Na het meermaals gelezen te 

hebben was ik ervan overtuigd dat dit de waarheid is, 

te meer omdat ik alle elementen terug kan vinden in de 

Bijbel. 

Ik ben er vast van overtuigd dat geen mens het recht 

heeft om, noch aan het evangelie, noch aan de kerk-

structuur enige verandering aan te brengen. Niemand 

zal toelaten dat iemand ongevraagd in zijn woning 

enige verandering komt doen. Toch is dit gebeurd in het 

‘Huis van God’. Aan de hand van negen principes maak 

je kennis met de kerk van het Nieuwe Testament. Een 

springlevende kerk, bestand tegen verdrukking en ver-

volging. Je kan er direct mee aan de slag, zonder veel 

geld en zonder veel organisatie. 

De inhoud van dit boekje is voor mij een gebedsverho-

ring. Ik had namelijk de Vader meermaals gebeden om 

mij Zijn oorspronkelijk plan van Zijn gemeente te laten 

zien. Diep in mijn hart hoop ik dat heel veel broeders en 

zusters in de Heer dit boekje biddend zullen lezen, met 

een rein en ontvankelijk hart, zonder vooroordelen. 
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De gemeente van Christus is veel meer dan het organi-

seren van de wekelijkse zondagsdienst en Bijbelstudie. 

Het is het levende Lichaam van Christus dat onmerk-

baar heel dicht bij God leeft en merkbaar heel dicht bij 

de mensen is. Na 500 jaar reformatie is het misschien 

nu de tijd voor een nieuwe reformatie; namelijk, de re-

formatie van de structuren. 

Het doel van dit boekje is om met jou te delen wat ik heb 

ontdekt, zodat je zelf de nodige conclusies kan trekken. 

Mocht je na het lezen van dit boek het verlangen hebben 

om op Gods wijze samen te komen, en je ziet geen mo-

gelijkheid om dit in uw gemeente te doen, laat het mij 

dan weten!  Dan kunnen we misschien samen met an-

dere gelovigen een cel vormen, om zo samen met Chris-

tus te regeren. 

Heb je nog een vraag of opmerking, neem gerust           

vrijblijvend contact op via mijn emailadres: 

wilsan@outlook.be. 

Laat alles geschieden tot eer van Zijn Heilige Naam, zo-

als Hij het wil! 

  

In Christus verbonden, 

W. Santy 
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WAT IS DE FUNCTIE VAN EEN KERK? 

 

 

Wat een kerk is, wordt niet bepaald door de plaats 

waar men samenkomt, maar door hoe men samen-

komt! Om dit duidelijk te maken is het wellicht goed 

om terug te gaan naar de eerste gemeenten van bijna 

tweeduizend jaar geleden. Ik heb regelmatig de Bijbel 

gelezen met als doel te achterhalen hoe de eerste 

kerk ongeveer moet hebben gefunctioneerd. 

De Bijbel lezen met het menselijke verstand is niet 

genoeg. Er is meer nodig, we moeten de Bijbel lezen 

vanuit de Geest. Als we op deze manier proberen te 

achterhalen hoe de eerste kerk in elkaar zat, weten 

we echt nog niet alles, maar dit is ook niet nodig. De 

Bijbel heeft voldoende informatie hoe wij als ge-

meente dienen samen te komen. Wat we zeker weten 

is dat de eerste kerk toen anders was dan nu. De eer-

ste gemeenten hadden geen traditie, dat was een 

voordeel. Tevens kreeg de gemeente duidelijke aan-

wijzingen van de apostelen, deze spraken vanuit de 

Heilige Geest. Het was toen ook niet zonder gevaar 

om gemeentelid te zijn vanwege de christenvervol-

ging. We kunnen dus met zekerheid stellen dat het 

met het geloof van de mensen erg goed gesteld was. 
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De eerste gemeenten spelen zich af in een tijd waarin 

de sociale omgangsvormen een stuk minder los wa-

ren dan nu. De gemeenten van toen waren behoorlijk 

vrije gemeenten. Het draaide helemaal niet zo zeer 

om allerlei wetten en regels, maar om een zuiver ge-

loof dat vrij is van afgoderij en om echte liefde voor 

God en van daaruit voortvloeiend voor de medemens. 

De functie van de gemeente was dat de mensen alles 

gezamenlijk konden delen en dat er een veelzijdig-

heid aan talenten samenkwamen om God te eren. 

Deze verscheidene talenten pasten zo in elkaar, dat 

mensen samen konden functioneren als één lichaam. 

Een been kan niet wat een arm kan, en toch hebben 

ze elkaar nodig. 

De functie van de eerste gemeenten was dat de ge-

meenteleden werden opgebouwd. Leden met een 

zwak geloof werden op een opbouwende wijze gehol-

pen door geestelijke vaders en moeders. Verder werd 

van de leden verwacht dat ze zich buiten de kerk zou-

den inzetten voor de medemens om hen zo in de rich-

ting van Jezus te leiden. Het lijkt erop dat de christe-

nen meerdere keren per week samenkwamen en er 

was veel meer blijdschap en enthousiasme. Naar alle 

waarschijnlijkheid werd niet wekelijks een gezamen-

lijke eredienst gehouden op een bepaalde dag en er 

was ook geen ‘heilige dag’. Het lijkt me aannemelijk 

dat het gebouw waar de gemeente samenkwam veel 
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meer een gemeenschappelijk bezit was, dan de kerk-

gebouwen van tegenwoordig. De eerste brief aan de 

Korinthiërs leert ons dat de gemeenteleden meer be-

trokken waren. Iedereen droeg iets bij, en het is best 

mogelijk dat dit vaak heel lange samenkomsten wa-

ren. Iedereen was betrokken en werd duidelijk geleid 

door de Heilige Geest. Dit gaf veel vreugde en enorm 

veel kennis die de gemeente ten goede kwam. Dit 

moest natuurlijk op een enigszins ordelijke wijze ver-

lopen. Niet de menselijke orde die wij nu kennen, 

maar een goddelijke orde. 

We kunnen er vrij zeker van zijn dat de eerste ge-

meenten een afspiegeling waren van het werk van de 

Heer Jezus op aarde. De Heilige Geest speelde een 

grote rol in de gemeente en was duidelijk merkbaar 

aanwezig. Dit uitte zich door de gave van profetie, ge-

nezing en het spreken in tongen. Alles draaide om de 

liefde voor God. 

Van de oorspronkelijke blauwdruk van de gemeente 

van Christus is vandaag nog maar weinig te bespeu-

ren. De kerk van nu staat ook in een heel andere om-

geving dan toen, en velen denken daarom dat de kerk 

zich moet aanpassen aan zijn tijd. Ik ga akkoord dat 

de handelwijze van nu anders is dan 2000 jaar gele-

den, maar ik ben van mening dat Gods principes uni-

verseel zijn, net zoals het evangelie universeel is, en 

daarom nooit mogen veranderd worden. God is 

steeds dezelfde en Zijn principes veranderen niet. 
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De gemeente moet een afspiegeling zijn van het werk 

van de Heer Jezus op aarde. In de eerste plaats 

bracht Hij zondaren tot bekering, Hij verkondigde het 

evangelie en maakte de wil van God duidelijk aan de 

mensen. Voorts genas Hij mensen en dreef Hij demo-

nen uit. Mensen konden met hun nood bij Hem te-

recht. Iedereen was voor hem gelijk. Als er voor de 

kerk van nu één blauwdruk moet gelden is het wel het 

leven van de Heer Jezus op aarde. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 


