
Bijbelstudie over: 
”de Gemeente” zoals het in het Woord van God, de Bijbel staat. 

 
Een zuivere Bijbelse Gemeente kun je zien als een zogenaamde “huisgemeente”. Een huisgemeente is een gemeenschap van 
Christenen die in een kleine groep bijeenkomen om gezamenlijk een samenkomst te houden ter ere van Jezus, de Christus der 
Schriften, zonder dat zij een officieel kerkgenootschap vormen en/of een kerkgebouw hebben.  
 
Het principe van de huisgemeenten komt bijvoorbeeld voor in landen waar in meer of mindere mate Christen vervolging of Christen 
onderdrukking plaatsvindt, bijvoorbeeld in de Sovjet-Unie, China, of in de meeste islamitische landen. Maar ook in landen waar de 
macht van Rome overheerst.   
 
In deze landen is de reden meestal, dat men niet openlijk het zuivere Christendom mag belijden of dat het zelfs verboden is en men 
daarom in het verborgene moet werken. In landen waar het zuivere Christendom algemeen beleden mag worden, komen ook steeds 
meer huisgemeenten voor. Niet alleen omdat gelovigen daar vrijheid ervaren, maar vooral om een hechtere gemeenschap te beleven, 
zoals het in het Woord van God, de Bijbel omschreven staat. 
 
De belangrijkste reden voor huisgemeenten in de “vrije wereld” is, omdat men terug wil gaan naar het Bijbelse principe van Gemeente 
zijn, zoals beschreven in het Nieuwe Testament: in de Handelingen en de diverse brieven.  

Hier volgen enkele voorbeelden van huisgemeenten omschreven in het Woord van God, de Bijbel: 
• Lydia's huis (Handelingen 16:40) 
• Een bovenkamer (Handelingen 20:8) 
• Het huis van Prisca en Aquila (Romeinen 16:3-5 -1 Korintiërs 16:19) 
• Nymfa's huis in Laodicea (Kolossenzen 4:15) 
• Archippus' huis (Filemon 2) 

 
In het vrije Westen worden deze huisgemeente door de mens als een “nieuw fenomeen” gezien. Maar de werkelijkheid is, dat huisge-
meenten al bestaan sinds de Pinksterdag in Handelingen 2:42-47. De kerken, zij zijn pas ontstaan nadat keizer Constantijn het Chris-
tendom vrijheid verleende. Voordien waren er slechts kleine huisgemeenten. En de huidige vrije Christelijke gemeenten als zijnde 
stichtingen (organisaties) dat is een nieuw aardse ontwikkeling, dat pas vanaf de 2e helft van de vorige eeuw ontstaan is.  
(zie onze ingrijpende studie hierover: “de geschiedenis van de kerk/gemeente”) 
 
Een groot aantal tegenwoordige huisgemeenten bestaan, omdat er aanvankelijk een klein groepje gelovigen in een huis bijeenkwa-
men. In China is de huisgemeente één van de middelen die God heeft gebruikt om het aantal Chinese gelovigen te vermeerderen. 
Rond 1930 waren er in China slechts enkele duizenden gelovigen; op dit moment zijn er misschien wel meer dan 80 miljoen! 
 
Alleen in een kleinschalige bijeenkomst kan het principe, wat gegeven wordt voor een samenkomst in 1 Korintiërs 14, ten uitvoer 
worden gebracht. Alleen in een kleinschalig bijeenkomst kan de Tafel van de Heer centraal in elke samenkomst worden gevierd, waar 
tijdens de samenkomst het brood en de wijn worden gedeeld. (1 Korintiërs 11) Jezus, de Christus der Schriften is in die samenkomst, 
middels de Tafel steeds het centrum waar het om draait.  

Gods Woord, de Bijbel kent geen kerken met voorgangers, collectes, avondmaal, kinderdoop, heidense “Christelijke” feesten, kerkelij-
ke geloofsbelijdenissen, elke zondagochtend luisteren naar een preek, kinderdiensten, aanbiddingsdiensten, genezingsdiensten en ga 
zo maar door. Nergens in Gods Woord, de Bijbel wordt ons hierover geschreven, dus zijn het menselijke toevoegingen aan het Woord.  

In Gods Woord, de Bijbel gaat het Gemeente zijn over “levende stenen”, niet over een gebouw. En dan spreken wij van geen enkele 
vorm van “organisatie” (stichtingen) maar het gaat puur over “levende stenen”, een “organisme”. Een organisme staat ook altijd lijn-
recht tegenover een organisatie. In Gods Woord, de Bijbel komt men samen in een huis, waarbij iedereen iets heeft om de anderen 
mee te zegenen. In Gods Woord, de Bijbel deelt men samen een maaltijd. In Gods Woord, de Bijbel is iedereen een deel van de 
samenkomst en heeft niet elke leeftijdsgroep zijn eigen bijeenkomst. 

Het gevaar kan echter wel zijn, bijvoorbeeld doordat huisgemeenten meestal onafhankelijk en soms wat ver van elkaar actief zijn, dat 
bij het vormen van een huisgemeente men een “eigen interpretatie” over passages in de Bijbel gaat aannemen. Bijbelse waarheden 
dienen daarom altijd getoetst te worden aan het Woord. En het Woord van God, de Bijbel is het enige gezagdragende.  

Er zijn een groot aantal redenen om de start van een huisgemeente te overwegen: 
• Het is volledig een Bijbels model. 
• Dit model richt zich op het gezin: ouders en kinderen doen allemaal op een gepaste manier mee. 
• Mensen leren elkaar beter en gemakkelijker kennen in een kleine groep. 
• Kleinere groepen kunnen leiden tot een grotere verantwoordelijkheid naar elkaar toe. 
• Iedereen doet mee en dient de andere, waardoor mensen sterker groeien, omdat zij hun geestelijke gaven gebruiken. 
• Hoog opgeleide voorgangers (theologen) zijn niet nodig, omdat Gods Geest de leiding heeft tijdens de samenkomst. 
• Dure, tijdsintensieve programma's zijn niet nodig. 
• Huisgemeenten gebruiken hun financiële middelen vooral voor evangelisatie, het dienen van de gemeenschap of het zorgen 

voor de behoeften van de leden, niet voor de aankoop van dure gebouwen en dergelijke. 
• Omdat zij minder op de voorgrond treden, zijn zij beter in staat om stand te houden onder vervolging en onderdrukking. 

 
Wat doen mensen in huisgemeenten? Handelingen 2:42-47 vertelt ons in grote lijnen wat er in een huisgemeente zou moeten 
gebeuren. Gelovigen leggen zich toe op: 

• Het onderricht van de apostelen - Gods Woord, de Bijbel lezen, bestuderen en bespreken. 
• Gemeenschap - samenzijn, van elkaars gezelschap genieten en elkaar bemoedigen. 
• Samen eten en samen de Tafel van de Heer gebruiken. 
• Gebed - samen bidden voor elkaars behoeften en voor de Geestelijke groei. 
• Samen zijn - tijd met elkaar doorbrengen en in harmonie met elkaar leven. 
• Geven - in de behoeften van elkaar en van andere mensen voorzien. 
• Aanbidding - het prijzen en verheerlijken van God door middel van woord en muziek. 
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