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Titel: De kerk geroepen om stabiliteit in het gezin te brengen 

Romeinen 16.1-5,7,10,11,13,15,24 

Introductie 

In een wereld van intense veranderingen en onzekerheden is de kerk de enige instelling waar de 
christen en zijn familie kunnen rekenen. Gezinnen lijden verschrikkelijke aanvallen van de vijand, en veel 
gezinnen hebben zich niet kunnen verzetten, moreel en geestelijk toegevend aan de kwade aanvallen. 
Daarom is de kerk van de Heer, vertegenwoordigd door de lokale gemeenschap, het spirituele en 
morele steunpunt voor het gezin. Daar worden de relaties tussen de echtgenoten, ouders en kinderen, 
grootouders en kleinkinderen geperfectioneerd. Het christelijke gezin ontwikkelt zich in het dagelijks 
leven van de plaatselijke kerk. 

I. Familie - HET BASISELEMENT VAN DE KERK 

1. Zonder het gezin werkt de kerk niet. We kunnen het belang van de plaatselijke kerk niet negeren met 
het gezin, omdat de gezondheid van de kerk rechtstreeks verbonden is met het geestelijke en morele 
welzijn van het gezin. Een kerk waarvan families geestelijk geruïneerd en moreel geen voorwaarden aan 
de ongelovigen te verwelkomen, noch heeft de bevoegdheid om samen te werken met andere families 
in de gemeenschap waarin hij wordt ingebracht hebben. 

Het gezin dat in de kerk is versterkt, is zo belangrijk dat de apostel Paulus pastor Timotheüs adviseerde 
over de kwaliteit van een kandidaat voor het episcopaat. De apostel benadrukt de relatie met de 
aanvrager familie: "Daarom is het passend dat de bisschop [...] en zijn eigen huis, zijn kinderen in 
onderdanigheid houdende, met alle bescheidenheid (want als je niet weet hoe te beheren uw eigen 
huis, hoe kan je zorgen voor de kerk van God?) "(1Tm 3.2,4,5). Hier drukt hij de impact uit van de 
familierelatie met de functionaliteit van de plaatselijke kerk. De niet-bestuurde gezinnen genereren 
onvermijdelijk een kerk zonder richting. 

2. Het gezin als een verlengstuk van de kerk. Naast het feit dat het gezin het basiselement is van de 
functionaliteit van de plaatselijke kerk, is het juist de extensie ervan. Naast het aanbidden van God, 
vertegenwoordigt het gezin het goddelijke koninkrijk in de buurt, stad en in de wereld. Jezus zelf zei: 
"Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden" (Mt 18:20). Daarom 
kunnen we onze familie een verlengstuk van de kerk van Christus maken en zijn koninkrijk in deze 
wereld vertegenwoordigen. 

II. De kerk verwelkomt gezinnen 

1. De menselijke aard van de kerk. De etymologie van het woord kerk volgt de menselijke natuur van 
het lichaam van Christus. Mattheüs 18:17 en Handelingen 15,4 drukken ekklesia (kerk) uit als een paar, 



of mensen verzameld in de naam van de Here Jezus. Het is een instelling die bestaat uit mensen die 
begiftigd zijn met gevoelens, verlangens en wil. In dat geval is de kerk 'menselijk' in haar samenstelling. 

2. De relationele dimensie van de kerk. Waar mensen zijn, zijn er relaties. De Heilige Drie-eenheid toont 
ons een relationele God. De drie personen hebben betrekking op de gemeenschap, intens en spontaan 
(Marcus 1,7-13, Johannes 5,17,19-28). Aldus drukt de kerk de relationele dimensie van de Heilige Drie-
eenheid uit onder haar leden. Het is daar dat het christelijke gezin in staat wordt gesteld zich te 
verhouden als de kerk van Christus, zowel met de Vader (Mc 12.30) als met de naaste (Mc 12.31). 

III. De volgende generatie vormen 

De kerk samen met het gezin is de plaats waar we de nieuwe generatie christenen vormen. Onze 
kinderen en jongeren moeten het voorbeeld van de familie in onze kerken zien. We hebben een zeer 
effectief traject waargenomen waarin het gezin en de kerk samenwerken om de volgende generatie te 
vormen. 

1. Leer het kind over het pad dat hij moet bewandelen. Spreuken 22.6. De ouders en de kerk hebben 
de taak om de volgende generatie over Christus te onderwijzen. 

2. Betrek kinderen in de kerk. Mattheus 19.4. Ouders en de kerk zijn verantwoordelijk voor het 
betrekken van kinderen en jongeren in de kerk. Leer kinderen en jongeren de waarde van dienen. 

3. Leer kinderen en jongeren dat zij het werk zullen voortzetten. Dat God een plan voor hen heeft en 
een heel speciaal doel. We moeten onze kinderen leren dat God een roeping heeft. Dat zij degenen zijn 
die het werk gaan volgen, ze maken deel uit van het project (2 Timotheüs 1: 5) 

Conclusie 

In de les van deze week hebben we gezien dat het gezin het basiselement van de plaatselijke kerk is. Dit 
zou op zijn beurt een gastvrije gemeenschap voor gezinnen in nood moeten zijn. En het door God 
geroepen gezin heeft het voorrecht de Allerhoogste te dienen naast andere families in een plaatselijke 
kerk. Hier wordt ons geleerd, opgebouwd en vermaand om het Koninkrijk van God in deze moderne 
wereld te vertegenwoordigen. Verspil daarom geen tijd: raak betrokken bij je plaatselijke kerk, omdat 
het jou en je hele gezin nodig heeft. 

 


