
Samenvatting preek Gezonde gemeente n.a.v. 1 Johannes 3 vers 14 
 
Wat verstaan wij onder de gemeenschap der heiligen?  

1. Levend lidmaat van Christus 
2. Gaven tot nut en tot zaligheid van de ander gewillig en met vreugde aanwenden 

 
Levend lidmaat… we bevinden ons in de dood. Zo zijn we geboren. Dood door de 
overtredingen en de zonden. Dit is onze levenssituatie. Geen oog voor onze naaste.  
Er is een weg uit de dood. Johannes heeft het over een overgegaan van de dood in het leven. 
In Christus is dat mogelijk. Dankzij Zijn werk is er een overgang. Door het geloof, in 
verbondenheid met Hem, in gemeenschap met Hem is er een uitweg uit de dood.  
DL zeggen dat deze overgang niet minder of geringer is dan de schepping of de opwekking 
van de doden. Die ons in het leven brengt.  
Dit levenshuis is vol van leven en liefde. Liefde als gevolg van leven.  
 
We krijgen geen geestelijk leven door lief te hebben, maar we krijgen geestelijk leven om lief 
te hebben. Liefde die uit God is vervult het hart. Liefde tot God en liefde tot de naaste. 
Dezelfde familie, we lijken op elkaar, we dragen dezelfde naam: christenen, die van Christus 
zijn. Leeft uit Hem en van Zijn schatten. Vergeving, eeuwig leven.  
 
Deze liefde uit zich heel praktisch in daden, tot nut en tot zaligheid van de ander. 
Invullen aan de hand van een aantal opdrachten 
 

1. Bid voor één persoon of één gezin een hele maand 
2. Spreek iemand aan in de gemeente. Groet iemand. Vraag hoe het gaat 

Waar kan ik voor bidden? 
3. Bemoedig iemand. Toon je dankbaar voor wat iemand voor je heeft betekend in 

geestelijk opzicht. 
4. Draag de last van de ander voor een maand. Hoe? Door meeleven te tonen. Goed 

luisteren.  
5. Breng iemand een bezoek. 
6. Vergeef iemand. Zet de deur naar de ander open.  Open de weg naar Bijbelse 

verzoening.  
7. Verwelkom iemand. 
8. Geef je persoonlijke voorkeur op, maak wat geen Bijbels principe is tot een voorkeur 

die scheiding maakt. 
 
Wanneer onze levenspraktijk liefhebben met daad en in waarheid is, dan is dat een 
hulpmiddel tot ondersteuning van het geloof in Jezus Christus.  
 


