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Startstudie 5

Het samenkomen 

van de gelovigen

HoeHoeHoeHoe de eerste gemeenten samenkwamen de eerste gemeenten samenkwamen de eerste gemeenten samenkwamen de eerste gemeenten samenkwamen 
daar is weinig van bekend,daar is weinig van bekend,daar is weinig van bekend,daar is weinig van bekend,
maar wel wat er maar wel wat er maar wel wat er maar wel wat er inhoudelijkinhoudelijkinhoudelijkinhoudelijk gebeurde.gebeurde.gebeurde.gebeurde.

Wij lezen in Wij lezen in Wij lezen in Wij lezen in RomRomRomRom 15: 4a……. dat al wat 15: 4a……. dat al wat 15: 4a……. dat al wat 15: 4a……. dat al wat 
geschreven is, geschreven is, geschreven is, geschreven is, tot ons onderrichttot ons onderrichttot ons onderrichttot ons onderricht
opgeschreven is.opgeschreven is.opgeschreven is.opgeschreven is.
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Vraag 1

Wat was de reden dat de Wat was de reden dat de Wat was de reden dat de Wat was de reden dat de HereHereHereHere, de God van , de God van , de God van , de God van 
Israël zijn volk wilde uitleiden uit Egypte?Israël zijn volk wilde uitleiden uit Egypte?Israël zijn volk wilde uitleiden uit Egypte?Israël zijn volk wilde uitleiden uit Egypte?

Ex. 5: 1  Ex. 8: 1+vers 20 en vers 25.Ex. 5: 1  Ex. 8: 1+vers 20 en vers 25.Ex. 5: 1  Ex. 8: 1+vers 20 en vers 25.Ex. 5: 1  Ex. 8: 1+vers 20 en vers 25.
Ex. 9: 1 + vers 13. Ex 10: 3.Ex. 9: 1 + vers 13. Ex 10: 3.Ex. 9: 1 + vers 13. Ex 10: 3.Ex. 9: 1 + vers 13. Ex 10: 3.

Laat mijn volk gaanLaat mijn volk gaanLaat mijn volk gaanLaat mijn volk gaan
om om om om te mijner erete mijner erete mijner erete mijner ere

in de woestijn een feest te vieren enin de woestijn een feest te vieren enin de woestijn een feest te vieren enin de woestijn een feest te vieren en
om mij te om mij te om mij te om mij te dienendienendienendienen ....

Lezen Ex. 29: 44Lezen Ex. 29: 44Lezen Ex. 29: 44Lezen Ex. 29: 44----46.46.46.46.

God heeft zijn volk uitgeleid om in hun midden God heeft zijn volk uitgeleid om in hun midden God heeft zijn volk uitgeleid om in hun midden God heeft zijn volk uitgeleid om in hun midden 
te wonen en een plaats van ontmoeting te te wonen en een plaats van ontmoeting te te wonen en een plaats van ontmoeting te te wonen en een plaats van ontmoeting te 
hebben.hebben.hebben.hebben.

Ex. 25: 8Ex. 25: 8Ex. 25: 8Ex. 25: 8----9  9  9  9  de opdracht.de opdracht.de opdracht.de opdracht.

Ex. 40: 33Ex. 40: 33Ex. 40: 33Ex. 40: 33----35  35  35  35  de voltooiing.de voltooiing.de voltooiing.de voltooiing.

LevLevLevLev. 1: 1. 1: 1. 1: 1. 1: 1----2. 2. 2. 2. 
het verlangen dat er mensen zouden komen om het verlangen dat er mensen zouden komen om het verlangen dat er mensen zouden komen om het verlangen dat er mensen zouden komen om 
Hem te bedanken en eren.Hem te bedanken en eren.Hem te bedanken en eren.Hem te bedanken en eren.
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Vraag 3

Lezen: Deut. 26: 1Lezen: Deut. 26: 1Lezen: Deut. 26: 1Lezen: Deut. 26: 1----11.11.11.11.
Met wat voor doel gingen zij naar het heiligdom Met wat voor doel gingen zij naar het heiligdom Met wat voor doel gingen zij naar het heiligdom Met wat voor doel gingen zij naar het heiligdom 

waar de priester was?waar de priester was?waar de priester was?waar de priester was?

a.a.a.a. Om het goede van God te zeggen van wat Hij Om het goede van God te zeggen van wat Hij Om het goede van God te zeggen van wat Hij Om het goede van God te zeggen van wat Hij 
gedaan had.gedaan had.gedaan had.gedaan had.

b.b.b.b. Om feest te vieren voor zijn aangezicht en Om feest te vieren voor zijn aangezicht en Om feest te vieren voor zijn aangezicht en Om feest te vieren voor zijn aangezicht en 
Hem aanbidden.Hem aanbidden.Hem aanbidden.Hem aanbidden.

Lezen Lezen Lezen Lezen LukasLukasLukasLukas 1:231:231:231:23
…de dagen van zijn dienst vervuld waren.…de dagen van zijn dienst vervuld waren.…de dagen van zijn dienst vervuld waren.…de dagen van zijn dienst vervuld waren.

Rom. 15: 16Rom. 15: 16Rom. 15: 16Rom. 15: 16
PaulusPaulusPaulusPaulus was niet alleen een dienaar van het was niet alleen een dienaar van het was niet alleen een dienaar van het was niet alleen een dienaar van het 
evangelie tot zegen van de mensen, maar ook evangelie tot zegen van de mensen, maar ook evangelie tot zegen van de mensen, maar ook evangelie tot zegen van de mensen, maar ook 
om ze te maken tot offeraars (aanbidders) van om ze te maken tot offeraars (aanbidders) van om ze te maken tot offeraars (aanbidders) van om ze te maken tot offeraars (aanbidders) van 
God.God.God.God.

HebrHebrHebrHebr.8: 2.8: 2.8: 2.8: 2
…de dienst verrichtende, in het heiligdom.…de dienst verrichtende, in het heiligdom.…de dienst verrichtende, in het heiligdom.…de dienst verrichtende, in het heiligdom.

HebrHebrHebrHebr.10: 11.10: 11.10: 11.10: 11
……in zijn dienst om telkens dezelfde offers te ……in zijn dienst om telkens dezelfde offers te ……in zijn dienst om telkens dezelfde offers te ……in zijn dienst om telkens dezelfde offers te 
brengen.brengen.brengen.brengen.
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Het woord dienst komt van het Het woord dienst komt van het Het woord dienst komt van het Het woord dienst komt van het 
Griekse woord “Griekse woord “Griekse woord “Griekse woord “leitourgosleitourgosleitourgosleitourgos” waarvan ” waarvan ” waarvan ” waarvan 
ons woord liturgie is afgeleid.ons woord liturgie is afgeleid.ons woord liturgie is afgeleid.ons woord liturgie is afgeleid.

( ( ( ( Bedienaar in het heiligdomBedienaar in het heiligdomBedienaar in het heiligdomBedienaar in het heiligdom.).).).)

Vraag 5a.

In onze samenkomsten dienen wij ook God,  In onze samenkomsten dienen wij ook God,  In onze samenkomsten dienen wij ook God,  In onze samenkomsten dienen wij ook God,  
welke belofte geeft de Heer ons in welke belofte geeft de Heer ons in welke belofte geeft de Heer ons in welke belofte geeft de Heer ons in 

MathMathMathMath.18: 20 +.18: 20 +.18: 20 +.18: 20 +HebrHebrHebrHebr.2: 12..2: 12..2: 12..2: 12.

Hij zal de Vader bekend maken en in ons Hij zal de Vader bekend maken en in ons Hij zal de Vader bekend maken en in ons Hij zal de Vader bekend maken en in ons 
midden de lofzang aanheffen.midden de lofzang aanheffen.midden de lofzang aanheffen.midden de lofzang aanheffen.
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Vraag 5b.

Is er bij Is er bij Is er bij Is er bij MathMathMathMath. 18:20 ook een voorwaarde aan . 18:20 ook een voorwaarde aan . 18:20 ook een voorwaarde aan . 18:20 ook een voorwaarde aan 
verbonden?verbonden?verbonden?verbonden?

Ja, dat Ja, dat Ja, dat Ja, dat HijHijHijHij het het het het middelpuntmiddelpuntmiddelpuntmiddelpunt is in de is in de is in de is in de 
samenkomst.samenkomst.samenkomst.samenkomst.

Vraag 6.

Wat zoekt de Vader (Joh.4:23) ?Wat zoekt de Vader (Joh.4:23) ?Wat zoekt de Vader (Joh.4:23) ?Wat zoekt de Vader (Joh.4:23) ?

AanbiddersAanbiddersAanbiddersAanbidders
in geestin geestin geestin geest

en waarheid.en waarheid.en waarheid.en waarheid.
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Vraag 7.

Wat zijn wij door het werk van de Heer Jezus Wat zijn wij door het werk van de Heer Jezus Wat zijn wij door het werk van de Heer Jezus Wat zijn wij door het werk van de Heer Jezus 
geworden ?geworden ?geworden ?geworden ?
((((OpbOpbOpbOpb.1: 6+ .1: 6+ .1: 6+ .1: 6+ OpbOpbOpbOpb.5: 10).5: 10).5: 10).5: 10)

Koningen en  priesters voor zijn Koningen en  priesters voor zijn Koningen en  priesters voor zijn Koningen en  priesters voor zijn 
God en VaderGod en VaderGod en VaderGod en Vader

Met wat voor doel? Met wat voor doel? Met wat voor doel? Met wat voor doel? 
(1 Petrus 2: 5 en 9)(1 Petrus 2: 5 en 9)(1 Petrus 2: 5 en 9)(1 Petrus 2: 5 en 9)

a.a.a.a. het brengen van geestelijke offershet brengen van geestelijke offershet brengen van geestelijke offershet brengen van geestelijke offers
b.b.b.b. de grote daden van Hem te de grote daden van Hem te de grote daden van Hem te de grote daden van Hem te 
verkondigenverkondigenverkondigenverkondigen

Vraag 8.

Uitgaande van het voorafgaande wat zou God Uitgaande van het voorafgaande wat zou God Uitgaande van het voorafgaande wat zou God Uitgaande van het voorafgaande wat zou God 
dan o.a. in onze samenkomsten willen zien?dan o.a. in onze samenkomsten willen zien?dan o.a. in onze samenkomsten willen zien?dan o.a. in onze samenkomsten willen zien?

Aanbidding van Hem om wie Hij is Aanbidding van Hem om wie Hij is Aanbidding van Hem om wie Hij is Aanbidding van Hem om wie Hij is 
en wat Hij gedaan heeft.en wat Hij gedaan heeft.en wat Hij gedaan heeft.en wat Hij gedaan heeft.
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Bedankt en graag tot de Bedankt en graag tot de Bedankt en graag tot de Bedankt en graag tot de 
volgende keer.volgende keer.volgende keer.volgende keer.


