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1. LEESROOSTER 

Introductie 
Efeziërs 4:1-16 

Deze maand gaat het over eenheid. In de brief aan de Efeziërs worden de gelovigen 

opgeroepen om de eenheid te bewaren. Die eenheid ís er dus al, want de Geest heeft 

deze gegeven.  

…en waarom is het in de praktijk dan vaak zo moeilijk om die eenheid te bewaren? 

Anders gezegd: wat helpt ons om die eenheid in praktijk te brengen, bij alle verschillen die 

er zijn?  

 

Steek een kaars aan wanneer je met dit leesrooster aan de slag gaat. Laat het Licht van 

Christus schijnen over je lezen en overdenken. Laat het Woord een licht zijn op je pad.  

 

 

Week 1: Gegeven 
We zijn in de kerk één. Dat is een gegeven. Het komt niet van onszelf, maar het is een 

geschenk, het is ons gegeven. Om dat (opnieuw) te ontdekken is het goed om in de 

Bijbelse geschiedenis van de mensheid te duiken. 

 

1 Efeziërs 4:1-4 

We zijn in de kerk een eenheid. Er kan alle reden zijn om daaraan te twijfelen; 

kerkmensen zijn net echte mensen… Toch staat het hier: we zijn één lichaam en 

één geest. En die eenheid geeft de Geest.  

Goed om op te merken dat deze uitspraak samen gaat met een aansporing, 

want die eenheid moet wel bewaard worden. Hoe? Door de samenbindende 

kracht van de vrede.  

 

Laat dit eens een tijdje in jezelf rondzingen: … de samenbindende kracht van de 

vrede … Herken je het? Hoe draag jíj daar aan bij? 

 

2 Genesis 2:15-25 

De eerste mens ziet voor het eerst een andere mens: een mede-mens. Het is een 

feest van herkenning: eindelijk net zo een als ikzelf!  

Hier zie je eenheid in de puurste en meest volmaakte vorm: twee mensen die 

elkaar herkennen als mens, mede-mens, 

 

Om over na te denken: eenheid begint met herkenning en loopt uit op erkenning. 

 

3 Genesis 3:1-13 

In het begin van Genesis wordt niet alleen eenheid in de meest pure vorm 

beschreven. Ook wordt verteld hoe in die volmaakte eenheid wordt ingebroken. 
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Gevolg? De een gaat naar de ander wijzen: niet ik maar zij, hij. De eerste 

polarisatie is een feit … 

 

4 Genesis 4:1-4, 9 

De geschiedenis gaat verder. Even lijkt het erop dat er een nieuwe harmonie is 

ontstaan. Een kerngezin dat bestaat uit dankbare ouders en twee zonen, allen 

werkzaam in de landbouw. 

Maar nog voordat je dit plaatje helder op het netvlies hebt, komt er een lelijke kras 

in: afgunst, ruzie, moord. Moet ik soms waken over mijn broer? 

 

Om even bij stil te staan: het is veelzeggend dat die laatste woorden een vaste 

uitspraak zijn geworden: ben ik mijn broeders hoeder? 

 

5 Genesis 12:1-3 

Vanaf het moment dat mensen het nepnieuws van de valse slang voor waar 

hebben aangenomen, maken argwaan en onverschilligheid deel uit van het 

menselijk samenleven. Maar de Schepper laat zijn schepping niet aan dit 

zelfgekozen lot over. Hij creëert opnieuw eenheid: een gezegend volk waar Hij 

verder mee zal gaan. 

 

Lees ook Johannes 15:9-17. Kiezen wij elkaar? Of worden we uitgekozen? Hangt 

eenheid af van onze eigen ervaring? Of is het van bovenaf gegeven?  

 

 

Lied- of luistertip:  

Ubi caritas (psalm 133: Taize |Duruflé | Ola Gjeilo 

 

 

Week 2: Waarheid en liefde 
Wat is waarheid? We kennen die vraag uit de geschiedenis van Goede Vrijdag en een 

proces waarin de waarheid in alle opzichten geweld aan werd gedaan.  

Wat is waarheid? Het is het ook een actuele vraag in een tijd waarin ´waarheid ook maar 

een mening is’. Als ieder mens recht heeft op z’n eigen waarheid blijft er voor liefde weinig 

ruimte meer over. Wat zegt de Bijbel? 

 

1 Efeziërs 4:7-15 

Het gaat hier over de opbouw van het lichaam van Christus. Dat gebeurt als we 

ons vasthouden aan de waarheid en als we elkaar liefhebben.  

Dat is een mooie combinatie: waarheid en liefde horen bij elkaar. Zonder liefde is 

waarheid niet meer dan in beton gegoten feiten waar je elkaar de kop mee kunt 

inslaan. Zonder waarheid is liefde een wollige wattenbodem die weinig stevigheid 

biedt. In het samengaan van waarheid en liefde kunnen we volledig toe groeien 

naar hem die het hoofd is: Christus. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc
https://www.youtube.com/watch?v=2-LQve92U1o
https://www.youtube.com/watch?v=JnfJL-fFMbU
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In gesprekken en discussies: hoe zorg jij voor liefde én waarheid?  

2 Psalm 68:18-21 

Vers 19 uit Psalm 68 wordt in Efeziërs 4 geciteerd (vs. 8). Al in de vroege kerk is dit 

psalmvers verbonden met Pasen. De uitwerking uit de Efeze-brief heeft daar alles 

mee te maken. Waarheid en liefde hebben vaste grond in Christus’ opstanding. 

Pasen is de bron. 

 

3 1 Korintiërs 14:20 

Onderschat Paulus kinderen? Je zou het bijna denken. Dat wordt nog sterker als je 

ook Efeziërs 4 er nog even bij pakt. Daar worden kinderen onmondig genoemd, ze 

zijn stuurloos, waaien mee met elke wind en trappen er altijd weer in.  

Het beeld van onmondigheid is nodig om het belang van volwassenheid te 

benadrukken. Die volwassenheid heeft eigenlijk weinig van doen met leeftijd. Wél 

met groei, met inzicht en evenwicht. Wees in uw denken volwassen.  

 

Volwassen zijn in je denken: goed om daar eens over na te denken. Ben ik dat? Zijn 

wij in onze gemeente dat? 

 

4 Spreuken 1:20-33 

Spreuken is een boek vol wijsheid. De spreuken zijn ´een leidraad in het leven, ze 

verdiepen het inzicht´ (vs. 2). In het gelezen stuk is de Wijsheid zelf aan het woord 

en ze richt zich op ‘onnozele mensen’. Onnozelheid heeft alles te maken met 

onvolwassenheid. Maar de woorden van Wijsheid leiden tot waarheid: je wordt 

bezield met haar geest, je mag delen in haar wijsheid (vs. 23). Zo te luisteren naar 

woorden van wijsheid is ontzag hebben voor de HEER (vs. 29). Waarheid en liefde 

zijn dan niet ver meer. 

 

Speelt deze wijsheid een rol in je persoonlijke geloofsleven? In het 

gemeenteleven? 

 

5 Psalm 85 

Wat is waarheid? Wat is liefde? Deze psalm zegt daar prachtige dingen over: 

trouw en waarheid omhelzen elkaar, recht en vrede begroeten elkaar met een 

kus (vs. 11-12).  

 

Ga vandaag verder dan alleen het lezen van deze psalm. Lees hem na de eerste 

keer nog eens en doe het dan biddend. Voeg rustig gebedswoorden of -

gedachten in die zo bij je opwellen.  

 

  

Luistertip:  

Psalm 85: bijvoorbeeld Wonen in dit land (Psalmen voor Nu), Benedixisti domine [vs 2 en 3] 

(Palestrina | gregoriaans | anglican chant ), O Lord, you showed your favor (Poor Bishop 

Hooper) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=scrTd_2ZUYA
https://www.youtube.com/watch?v=7io88McdePs
https://www.youtube.com/watch?v=-3YKK4Z2v7I
https://www.youtube.com/watch?v=DsUg1515m0E
https://www.youtube.com/watch?v=czeiNVbTEfU
https://www.youtube.com/watch?v=czeiNVbTEfU
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Week 3: Diversiteit 
Stel je voor dat er maar één boomsoort zou zijn, één diersoort, één landschapstype. Stel je 

voor dat alle mensen hetzelfde zijn, dat alle huizen, dorpen en steden er gelijk uitzien, dat 

het in alle boeken, films, schilderijen, sporten en spelletjes over precies hetzelfde gaat op 

precies dezelfde manier… Dodelijk saai! Juist al die verschillen maken het leven mooi, 

tonen de pracht van Gods schepping.  

Diversiteit is mooi. Maar: zonder samenhang is het niet meer dan los zand. 

 

1 Efeziërs 4:16 

Een lichaam is geen los zand. Dat geldt ook voor het lichaam als dat beeld is van 

de kerk, het lichaam van Christus. Een lichaam is opgebouwd uit eindeloos veel 

delen die, als je ze naast elkaar legt, behoorlijk van elkaar verschillen en zelden 

uitwisselbaar zijn. Maar alle delen hebben zin, elk op de eigen plek, binnen één 

dragende en verbindende structuur.  

  

Stel je een menselijk lichaam maar eens voor zonder dragende en verbindende 

structuur – hoe ziet dat er uit? Lees dan dit Bijbelvers nog eens.  

 

2 1 Korintiërs 12:1-11 

Als je een bekend deel uit de Bijbel leest, heb je daar meestal meteen al een 

bepaald beeld van. Probeer de passage van vandaag nu eens te lezen zonder 

gelijk het wie, wat en hoe in te vullen. Focus vandaag op vers 4-5. Daar wordt de 

verbinding benoemd, de samenhang: er is één Geest, één Heer, één God.  

 

3 1 Korintiërs 12:12-25 

Het beeld van de kerk als lichaam van Christus wordt hier prachtig uitgewerkt. Ga 

ook vandaag niet gelijk invullen, maar probeer dat wat je leest voor ogen te zien. 

Wat is het lichaam een wonder, wat een schoonheid, wat een prachtige gift van 

de Schepper.   

 

Sta extra stil bij vers 13. Neem een medegemeentelid in gedachten die jou 

automatisch in een bepaald hokje zet (en dat is vast niet jouw hokje…). Paulus 

doet dat hier ook, vanuit de situatie van toen: Joden tegenover Grieken, slaven 

tegenover vrije mensen. Maar als in een menselijk lichaam al alles met elkaar 

samenhangt, hoe is het dan in het lichaam van Christus? 

 

4 1 Korintiërs 11:23-26 

Ook hier gaat het over het lichaam van Christus. Wordt hier eigenlijk niet iets 

anders bedoeld dan wanneer het over de kerk als ‘lichaam van Christus’ gaat?  

De kerkvader Augustinus zei daar iets heel moois over: ‘Wees wat jullie zien, en 

ontvang van wat jullie zijn’. Je ziet brood en wijn – lichaam van Christus. Wees dat 

dan ook. En tegelijk: je ontvangt brood en wijn, dus je krijgt wat je ook al bent – 

lichaam van Christus. Een aansporing én een bevestiging tegelijk – hoe mooi is 

dat!  

Gaan je hersenen kraken van deze uitspraak, hou het dan bij deze (ook van 

Augustinus): ‘Eet wat u bijeenhoudt, om niet van elkaar te worden gescheiden’. 
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Vieren we eigenlijk wel vaak genoeg Avondmaal? Wat zou Augustinus daarover 

zeggen? 

 

5 Hand. 13:13 

Diversiteit is niet alleen mooie praat van Paulus. Het was een levende realiteit in 

het leven van de eerste gemeenten. In het leiderschapsteam van de gemeente 

van Antiochië zaten bijvoorbeeld vijf mannen met totaal verschillende 

achtergronden: iemand uit Cyprus, iemand uit Libië (Cyrene), een Afrikaan, de 

voormalige Farizeeër Paulus uit Turkije en nog een jeugdvriend van de koning. 

Diversiteit niet alleen in de gemeente zelf, maar ook in de ‘kerkenraad’.  

 

Hoe divers is je eigen gemeente en wat zegt dat?  

 

 

Liedtip: 

‘Vlammen zijn er vele, een is het licht’/’Many are the lightbeams’/Lagorna är manga’ 

 

 

Week 4: Op weg naar volwassenheid 

 

1 Efeziërs 4:7-13 

In deze verzen komen allerlei kernelementen van Gods weg met ons naar voren: 

de menswording van Christus (vs. 9), zijn opstanding (vs. 8), zijn verheerlijking (vs. 

10). Én hoe Christus zijn kerk – zijn lichaam – vormt (vs. 11).  

Je ziet hier wat nodig is om tot christelijke volwassenheid te komen. Je ziet vooral 

ook dat dit alles gegeven is!   

 

2 Deuteronomium 29:1-8 en 30:19-20 

God geeft wat nodig is om tot geloofsvolwassenheid te komen. Dat heeft Hij áltijd 

al gedaan, omdat Hij ons beter kent dan wij zelf en dus weet dat wij dat nodig 

hebben. Hier zie je dat ook. Tegelijk is het voor ons goed dat we er regelmatig op 

gewezen worden. Mozes doet dat als hij afscheid neemt van het volk Israël. Hij 

eindigt met dit inzicht: houd u daarom aan de regels van het verbond, heb God 

lief en blijf hem toegedaan.   

 

Stel jij vertrekt naar een ander land en je mag een ‘Mozes speech’ houden. Waar 

zou je de gemeente op wijzen om te groeien in volwassenheid?  

 

3 Psalm 78:1-8 en 67-72 

Een oude bijnaam voor Psalm 78: de onderwijspsalm. Als het goed is, is onderwijs 

nooit een doel op zich: iets leren om het leren zelf. Dat is bij dit onderwijs ook het 

geval, het is gericht op vertrouwen op God, op leven in zijn spoor (vs. 7). Zoals 

Paulus in Efeziërs 4 wijst op de gave van apostelen, profeten, evangelieverkon-

digers, herders en leraars die de gelovigen toerusten en leiden op de weg naar 

https://www.youtube.com/watch?v=oRIapXa9vXQ
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geestelijke volwassenheid, zo wijst deze Psalm op Gods koning, die als een herder 

Gods volk zal leiden.  

 

Leren is niet iets van oud naar jong alleen. Wat kun jij leren van jongeren/kinderen 

uit je eigen gemeente? Dank God daarvoor. 

4 1 Korintiërs 8 

Dit hoofdstuk schetst een praktijkvoorbeeld. Mag je nu wel of niet vlees eten dat 

afkomstig is van de heidense offerpraktijk? Nee, zegt de een, met onderbouwing. 

Ja, zegt de ander, met onderbouwing.  

Het mag allebei, schrijft Paulus in zijn advies (vs. 8). Gelukkig gaat hij ook nog een 

stap verder, want anders was de kans groot dat het meningsverschil ondergronds 

was doorgewoekerd. Hij begeleidt de gemeente in de groei naar geestelijke 

volwassenheid. Dit is de kernzin: ‘Let erop dat de vrijheid die u hebt geen 

struikelblok wordt’.  

 

Dank God voor de gave van apostelen, herders en leraars! 

 

5 Deuteronomium 5:6-12 

Zijn de Tien Woorden een strenge opgeheven vinger? Is het vooral een 

hamerende herhaling van ‘Gij zult …’. De Duitse monnik (en populaire 

boekenschrijver) Anselm Grün heeft het over De Tien Beloften, wegwijzers naar de 

vrijheid. Ze zijn dus – net als al die andere leefregels uit de Bijbel – begeleiders 

onderweg naar de volwassenheid. 

 

Wanneer ben je als gelovige volwassen? 

 

 

Om dit Bijbelleesrooster af te sluiten  

Lees Efeziërs 3:14-21. Het is pure lofprijzing – wat valt er nog meer te zeggen?  

Misschien dit: het is lof aan Hem die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen 

en op aarde. Het is lofprijzing met alle heiligen. Het is lofprijzing waardoor we samen met al 

die ontelbare anderen, volstromen met Gods volkomenheid. 

 

Luistertip: 

‘Come, join the dance of Trinity’ (eerste uitvoering | tweede uitvoering) 

https://www.youtube.com/watch?v=7yD5Jc-rYYU
https://www.youtube.com/watch?v=jTEh2PKyei0
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2. VERSCHILLENDE VORMEN 

Je kunt het bijbelleesrooster op verschillende manieren gebruiken. We beschrijven er hier 

enkele. Misschien is het leuk om deze vormen in de komende periode wat af te wisselen.  

Suggestie 1 - Slow reading methode 
Slow reading is het langzaam, luisterend en liefdevol lezen van een korte bijbeltekst. Lees 

het hele gedeelte en kies 1 of 2 verzen waar je dieper bij stil wilt staan. Je leest in stilte, met 

aandacht en met de verwachting dat de heilige Geest je iets te zeggen heeft. 

 

• Word stil (Silentio) 

Zoek een plek zonder afleiding. Steek een kaars aan en neem de tijd om je hoofd tot 

rust te brengen. Gebruik hiervoor eventueel muziek. 

• Lees de bijbeltekst (Lectio) 

Lees de tekst meerdere keren, ook hardop. Schrijf de tekst op en laat het woord voor 

woord tot je doordringen. 

• Betrek het op jezelf (Meditatio) 

Hoe zit je hier? Wat speelt er in je leven? Wat heeft deze tekst met jouw situatie te 

maken? 

• Bespreek het met God (Oratio) 

Bid en bespreek je gedachten over de tekst met God. Bevraag Hem, dank Hem, huil 

uit bij Hem, prijs Hem… 

• Laat je verrassen (Contemplatio) 

Wacht af of God je een boodschap geeft, een beeld of het besef van zijn liefde voor 

jou. Ontdek dat Hij je aankijkt en kom tot rust in zijn aanwezigheid. 

 

(Slow reading is een methode van bijbellezen die door is Kerkpunt ontwikkeld op basis van 

Lectio Divina uit de kloostertraditie.) 

Suggestie 2 - Lezen en bidden 
Lees de teksten langzaam. Stel jezelf de volgende drie vragen en noteer de antwoorden: 

• Wat heb ik over God geleerd, waarvoor ik Hem zou kunnen prijzen of danken? 

• Wat heb ik over mezelf geleerd waarvoor ik vergeving kan vragen en waarvan ik 

mezelf zou kunnen bekeren? 

• Wat heb ik geleerd over mijn leven en over waar ik naar verlang, waar ik om zou 

kunnen vragen of waar ik naar zou kunnen handelen?  

Neem deze punten mee in je gebed.  

Eindpunt – Afsluiting 

Als afsluiting is het mooi om met elkaar te danken voor het licht Jezus dat naar de wereld 

kwam en voor lichtpuntjes die we van elkaar of anderen mochten ontvangen in ons 

leven. Bid er samen voor om Jezus’ licht te weerkaatsen in de wereld en naar elkaar. 

Luister samen naar het lied Naar het licht toe - Sela. 

https://www.youtube.com/watch?v=MkTwvoH_Vzo

