
      Bijbelstudie - 1

Geroepen

Efeziërs 4 vers 1-13

1 I k, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook
dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt
ontvangen: 2 wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig
en verdraag elkaar uit liefde. 3 Span u in om door de
samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die
de Geest u geeft : 4 één lichaam en één geest , zoals u één hoop
hebt op grond van uw roeping, 5 één Heer, één geloof, één doop, 
één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in
allen is.

7 Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat
waarmee Christus geeft . 8 Daarom staat er: Toen Hij opsteeg
naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven
aan de mensen. 

11 En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten,
evangelieverkondigers, herders en leraren,  12 om de heiligen
toe te rusten voor het werk in zijn dienst . Zo wordt het lichaam
van Christus opgebouwd, 13 totdat wij allen samen door ons
geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid
vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle
wasdom gekomen volheid van Christus.

Vragen

Welk vers spreekt je het meeste aan en waarom?

In vers 1 en 4 heeft Paulus het over roeping . Wat
bedoelt hij daar mee? Hoe ervaar jij je geroepen zijn?

Hoe dien je je als een geroepene tegenover anderen te
gedragen? (vers 1-3)

Na de hemelvaart van Christus gaat zijn werk op aarde
door. Op welke manier? (vers 8)

Welke gaven gaf Christus bij zijn hemelvaart aan de
mensen? (vers 8; vgl. vers 11) Wat betekenen deze
gaven voor de opbouw van de gem eente?
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      Bijbelstudie - 2

Functioneren

Efeziërs 4 vers 11-16

11 En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten,
evangelieverkondigers, herders en leraren,  12 om de heiligen
toe te rusten voor het werk in zijn dienst . Zo wordt het lichaam
van Christus opgebouwd, 13 totdat wij allen samen door ons
geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid
vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle
wasdom gekomen volheid van Christus.

14 Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos
ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar
verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer
ze anderen list ig en doort rapt op een dwaalspoor willen brengen.
15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar 
lief te hebben, samen volledig toegroeien 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.

Vragen

Welk vers spreekt je het meeste aan en waarom?

Met welk doel heeft Christus zijn genade-gaven
gegeven? (vers 12 en 13) Wat betekent dit voor jouw
persoonlijk functioneren in de gemeente?

Paulus gebruikt in dit bijbelgedeelte het beeld van de
gemeente als lichaam van Christus (vers 12 en 16) . Hoe
zie jij je lid-zijn van dit lichaam?

Het woord bijeenhouden in vers 16 heeft een
medisch/ biologische achtergrond. Paulus denkt daarbij
aan de pezen en de spieren van een lichaam. Wat voor
funct ie/ taak vervullen zij in het lichaam? Wat zegt deze
uitdrukking over jouw taak in de gemeente?

Er moet groei zijn in het lichaam/ de gemeente. Hoe
groeit de gemeente als lichaam van Christus? (vers 16)
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      Bijbelstudie - 3

Er is niemand 

Johannes 5 vers 1-9

1 Daarna was er een Joods feest , en Jezus ging naar Jeruzalem. 
2 In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een bad met vij f
zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzata heet. 3 Daar lag een
groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. 

5 Er was ook iemand bij die al achtendert ig jaar ziek was. 6
Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei
tegen hem: Wilt u gezond worden? 7 De zieke antwoordde:
Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te
helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vóór mij in 
het water. 8 Jezus zei: Sta op, pak uw mat op en loop. 9 En
meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep.

Vragen

Welk vers spreekt je het meeste aan en waarom?

Hoe groot is de nood van deze mens uit Johannes 5?

Betzata/ Bethesda betekent : Huis van barmhart igheid.
Ziekenhuizen en verpleegtehuizen kunnen pracht ige
namen hebben, maar wat een nood en ellende kun je
daar aant reffen. Hoe ga j ij zelf met deze nood en
ellende om ?

Uit het oog, uit het hart ? Hoe zie j ij de plaats van
( langdurig) zieken en/ of gehandicapten in onze
gemeente?

Hoe geven we vanuit de gemeente aandacht aan hun
familieleden?
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    Bijbelstudie - 4

Oog in oog met Jezus

Johannes 5 vers 8-18

8 Jezus zei: Sta op, pak uw mat op en loop. 9 En meteen werd
de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep.

Nu was het die dag sabbat. 10 De Joden zeiden dan ook tegen de 
man die genezen was: Het is sabbat , het is niet toegestaan een
slaapmat te dragen! 11 Maar hij zei tegen hen: Degene die m ij
genezen heeft , zei tegen m ij : Pak uw mat op en loop. 12 Wie
zei dat tegen u? vroegen ze. 13 Maar de man die genezen was
kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen
omdat daar zoveel mensen waren.

14 Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij
tegen hem: U bent nu gezond; zondig daarom niet meer, anders 
zal u iets ergers overkomen. 15 De man ging aan de Joden
vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. 

16 Het was omdat Jezus zulke dingen deed op sabbat, dat de
Joden tegen hem optraden. 17 Maar Jezus zei: Mijn Vader werkt
aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook. 18 Vanaf dat
moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet
alleen de sabbat onderm ijnde, maar bovendien God zijn eigen
Vader noemde, en zichzelf zo aan God gelijkstelde.

Vragen

Welk vers spreekt je het meeste aan en waarom?

Een ( langdurig) zieke heeft bepaalde verwacht ingen van
zijn fam ilieleden, zijn medechristenen en van zijn
Heiland Jezus. Kun j ij je een beeld vormen van deze
verwachtingen?

Hoe geef j ij Jezus een plaats in jouw bezoekwerk?

Wat denk j ij - in Jezus naam - te kunnen doen aan de
nood van een langdurig zieke?

Hoe zou j ij reageren als iemand na lange t ijd - als door
een wonder - weer genezen werd verklaard?
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