Generaties verbinden: vijf gaven
- van éénheid naar volheid Bart Visser 14 april 2019
Team Kerngroepen

Om te zingen:
Opw. 126
Opw. 215
Sela ik zal er zijn
Opw. 769
Om te lezen:
Efeziers 4: 7 – 13
Voor het gebed:
Dank voor de vijf rollen en
functies, en bid dat ze
binnen de Lichtboog op
mogen bloeien
Tip:
Wil je meer lezen over deze
vijf rollen in de kerk: Bart
heeft een samenvatting
gemaakt van enkele
hoofdstukken uit het boek
‘The permanent revolution:
Apostilic imagination and
practice for the 21st century’
van Alan Hirsh en Tim
Catchim. Te vinden in de
Lichtboogapp, bij nieuws en
blogs over zondag 14 april
en op: bit.ly/5functies

De kerk is één want God is één
Dit is de tweede preek van een tweeluik over een deel van de passionele brief van Paulus aan de
Efeziërs. Het had overigens wel een tienluik kunnen zijn…zoveel staat er in dit gedeelte. In de brief
aan de Efeziërs geeft Paulus ons zijn belangrijkste denkwerk over de kerk. Niet de vormen of de
regels, maar de theologie. Het thema eenheid staat erin beschreven: De kerk is één want God is
één. Alle vormen van kerk-zijn zijn vormen van éénheid. Alle activiteiten in de Lichtboog zijn
activiteiten van éénheid. Bart sloot de vorige keer af met een vraag: Eenheid is mooi, maar
moeten we dan allemaal hetzelfde doen en denken? Is er nog ruimte voor verscheidenheid? Daar
gaan we het vandaag over hebben.
Lezen: Efeziërs 4: 7-13
Wat een lange zinnen, en wat zit er veel in, we gaan het met elkaar een beetje uitpakken. De
nadruk komt deze keer te liggen op vers 11, maar eerst nog even terug naar het grote plaatje.
In het eerste deel van dit hoofdstuk ging het over de éénheid. De kerk is één, want God is één.
Dan volgen de verzen 7-10, en die draaien om een citaat uit Psalm 68 (vers 18 en 19). Samengevat
zegt Paulus hier: toen Jezus opsteeg naar de hemel en plaats nam aan de rechterhand van de
Vader, gaf Hij gaven aan mensen, gaf Hij gaven aan de kerk.
Wat zijn die gaven? Dat staat dan in vers 11. Waarom gaf Jezus die gaven, waarom gaf Hij die
begaafde mensen? Vers 12: ‘Om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst zodat het
lichaam van Christus wordt opgebouwd’, zodat de kerk de ‘tot volle wasdom gekomen volheid van
Christus’ (vers 13) weerspiegelt. Dat is waar dit gedeelte om
gaat, dat we als kerk tot volle wasdom komen, en daarmee de
éénheid van het Lichaam van Christus laten zien. Nu zien we het
hele plaatje van dit gedeelte: Eenheid is de basis, volheid is het
doel en daar tussen gebeurt iets, geeft God wat nodig is;
daarvoor zijn die vijf gaven of functies nodig. Je zou het op deze
manier kunnen tekenen:
Wat maakt deze vijf functies uniek?
Er worden hier vijf gaven genoemd die gegeven worden aan de kerk: apostelen, profeten,
evangelisten, herders en leraars. De opsomming hier, doet direct denken aan die in Romeinen 12
en 1 Korintiërs 12. Ook daarin staan gaven genoemd.
‘Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen,
moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat
zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor
een ander is, moet daarin blijmoedig zijn’. (Rom 12:7-8)
‘Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door
diezelfde Geest het overdragen van kennis; 9 de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de
ander de gave om te genezen. 10 En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te
profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te
spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is.’ (1 Kor 12:8-10)
God geeft mensen met een speciale functie
Dit zijn dus twee andere plekken waar Paulus gaven van de Geest opsomt. Maar toch is er een
interessant verschil, en dat maakt dit lijstje uniek. Op andere plekken gaat het over gaven die je
inzet in Gods Koninkrijk, maar hier is de enige plek waar het gaat om personen. Er staat dus niet:
Hij die de gave kreeg om te apostelen moet apostelen. Of hij die de gave kreeg om te herderen
moet herderen. Er staat: Jezus geeft apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Dat zijn
mensen met een speciale functie en gave!
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Voor het geloofsgesprek
1. Rechts onder deze
bladzijde staan deze vijf
functies en Jezus. Sla de
bijgeleverde Bijbelverzen er
eens op na, wat leer je
erover?
2. Welke gave, functie heb jij
van God ontvangen? Je hebt
eigenlijk altijd wel een
combinatie van een paar
gaven. Neem even de tijd
om het op papier te zetten.
Kijk dan naar degene rechts
van jou; wat heeft hij of zij
als gave of functie
ontvangen? Sluit dat aan bij
wat je zelf denkt, levert het
verrassende ontdekkingen
op?

3. Hoe zet ieder van jullie die
functie/ gave in? Kom je uit
de verf, wat zou daarvoor
nodig zijn?
4. In hoeverre geven wij in
onze kerk ruimte aan al die
geluiden, aan al die gaven?
Komen alle rollen tot
uitdrukking? Willen we het
kritische, aansporende en
pijnlijke geluid wel horen?
En willen we nieuwe wegen
blijven zoeken, in beweging
blijven?
5. Lees Efeziërs 4: 12-13 Hoe
zou de tot volle wasdom
gekomen volheid van
Christus eruit zien? Wat zou
het kunnen betekenen? Kun
je er voorbeelden van
noemen waar dat zichtbaar
is, of is het utopie?

Vergelijk het met bouwvakkers en gereedschap. Om een huis te bouwen heb je nodig
timmerlieden, metselaars, loodgieters en elektriciens. Dat zijn de personen of
functies/beroepen. Maar al die werklieden gebruiken gereedschap: een hamer, een nijptang,
een schroevendraaier, de tools. In de andere lijstjes van geestelijke gaven gaat het over de
gereedschappen, maar hier staan de functies/beroepen. Dat maakt dit lijstje in Efeziërs uniek.
En Paulus lijkt te suggereren: Om het lichaam tot volheid te laten groeien moeten we deze vijf
functies laten bloeien. Paulus zegt in vers 7 ‘Aan ieder van ons… schonk hij gaven’. Met andere
woorden, die personen die gegeven zijn aan de kerk…. dat gaat over ieder van ons. Iedereen is
zo’n persoon met een gave van God ontvangen, gegeven aan de kerk om van éénheid tot
volheid te komen. En dat geldt voor alle generaties binnen onze gemeente.
Vijf functies laten bloeien
Leraar
Dan gaat om het doorgronden en doorgeven van de wijsheid en kennis over God en het
evangelie, zodat we het kunnen doorleven. Het zijn vaak mensen die houden van lezen en
studeren, niet om het in het hoofd te laten, maar ze zetten zich in om dat naar het hart te laten
zakken. Het gaat hen niet alleen om cognitieve wijsheid maar om levenswijsheid.
Herder
Dat is iemand met oog voor mensen en die voor mensen zorgt. Een herder zorgt voor veiligheid,
voor rustige plekken, ook in moeilijke omstandigheden. Herders hebben juist oog voor het
zwakke, dat zorg, troost en aandacht nodig heeft.
Evangelist
Een evangelist is een boodschapper van het goede nieuws. Het is vaak een netwerker, een
mensen-mens. Nodigt anderen op een natuurlijke manier uit om aan te haken, om mee te doen
in de missie van God. Niet perse een ‘verkondigen op een zeepkist’, het kan ook vanuit de
relatie, een tijd met iemand oplopen.
Profeet
Profetie is meer dan alleen het luisteren naar God en mensen bemoedigen met beelden en
woorden van kennis. Een profeet is iemand die scherpe dingen zegt, het is een rol waarbij we
opgeroepen weer terug te gaan naar God. Zij spreken de kerk aan op het leven met God. Hoe
moeten we leven als Christen? Het is niet altijd het leukste of makkelijkste geluid. Kritisch, soms
activistisch, ze geven een boodschap die je raakt, die vaak pijnlijk is. Het zijn mensen die boos of
gefrustreerd worden als ze onrecht zien (bijvoorbeeld sociaal, ecologisch), en mensen telkens
oproepen om dicht bij God te blijven leven (bidders en aanbidders). We hebben als kerk de
profeet nodig, en die in onze gemeente misschien wel eens duidelijker zou mogen klinken.
Apostel
Als er gesproken wordt over leiders in het NT, dan gaat het vooral over apostelen. Wij zijn
allemaal apostelen, want dat is iemand die gezonden is, dat betekent het woord apostel (zoals
de Vader mij zendt, zo zend ik ook jullie) In het NT zijn het de grondleggers van nieuwe
gemeenten (1 Kor 3:6) en de mensen die de identiteit van de gemeente bewaken. Het zijn de
visionairs en vernieuwers: ze zien nieuwe kansen voor het Koninkrijk. Ze stellen de vraag: wat
als we nu eens…? Ze starten nieuwe dingen of vernieuwen het bestaande. Ze houden de
beweging gaande.
En Paulus zegt dus: Om het lichaam van Christus (de kerk) tot volheid te laten groeien moeten
we deze vijf functies laten bloeien, we hebben ze alle vijf nodig, en zijn aanwezig in ons midden.
Deze vijf functies en Jezus
1.
Hij is de Waarheid (Joh 14:6) - Een leraar die kennis en levenswijsheid gebruikte om
mensen te onderwijzen in Gods woord (bijv. de Bergrede, Mat 5-7).
2.
Hij is de Goede Herder (Ps 23; Joh 10:14-16) - Hij is altijd bij zijn schapen, zoekt hen op
(Luk 16:1-7), zorgt voor hun voeding en veiligheid.
3.
Hij is de Evangelist - Hij vertelt over het goede nieuws van het Koninkrijk en nodigt
mensen uit om zich daarbij aan te sluiten (Mark 1:15; etc.).
4.
Hij is de Profeet - Hij confronteert mensen met hun zonden en roept hen op om terug
te keren naar God (Mat 21:10-13; etc.).
5.
Hij is de Apostel - Hij weet dat hij gezonden is door de Vader (Joh 20:21) en houdt die
missie telkens voor ogen (Mark 1:35-38; 8:38; etc.).

