EUROPESE CONFERENTIE VOOR OUDERS

DE VOLGENDE GENERATIE VOORTBRENGEN
VOOR HET GEMEENTELEVEN
Boodschap 2
Een goddelijke familie voor het gemeenteleven
Schriftlezing: 1 Tim. 3:15-16; Gn. 5:22, 25-29; 6:8, 11-14; 7:1; Mt. 16:18;
Rom. 16:3-5; Film. 1-2
I. Goddelijkheid is een wandel die de goddelijke werkelijkheid uitdrukt, een
uitdrukking van God in al Zijn rijkdommen—1 Tim. 2:2; 3:16; 4:7-8; 6:3, 6, 11;
Tit. 1:1; 2:12; 2 Pe. 1:3, 6-7; 3:11:
A. Goddelijkheid verwijst niet alleen naar vroomheid maar ook naar het leven van God in
de gemeente, dat betekent, naar God die als leven wordt geleefd in de gemeente—1 Tim.
3:15-16.
B. De wandel van de gemeente als de nieuwe mens moet precies hetzelfde zijn als die van
Jezus; het moet een leven zijn volgens de werkelijkheid die in Jezus is—Ef. 4:17-24:
1. De werkelijkheid die in Jezus is verwijst naar de werkelijke conditie van het leven van
Jezus zoals beschreven in de vier evangeliën; in het goddelijke leven van Jezus is er
waarheid, werkelijkheid—Ef. 4:21, en voetnoot 1, RcV.
2. Jezus leidde een leven waarin Hij alles in God deed, met God en voor God; God was
in Zijn wandel, en Hij was één met God—Joh. 14:9-10; 16:32b; 5:30; 6:57; 10:30.
3. Wij, de gelovigen, die zijn wedergeboren met Christus als ons leven en die in Hem
geleerd zijn, leren van Hem als de werkelijkheid die in Jezus is—Joh. 3:3, 5-6; Kol.
3:4; Ef. 4:20-21.
II. Noach’s leven en werk was er een die de eeuw veranderde; Noach kwam uit een
goddelijke familie en leerde alle goddelijke dingen van zijn voorvaders—Gn.
5:22, 25-29; 6:8:
A. Noach erfde alle geestelijke zegeningen van zijn voorvaders om Gods weg van verlossing
en leven te behouden en te verlengen:
1. Noach vond genade in de ogen van God (Gn. 6:8); hij werd geboren in een goddelijke
familie (verw. Gn. 5:29), hij erfde alle geestelijke zegeningen van zijn voorouders en
nam Gods weg van verlossing en leven, inclusief Adams weg van behoudenis (Gn.
3:20-21), Abels weg van offeren (Gn. 4:4), Enos zijn weg van roepen (Gn. 4:26), de
weg van alle vaderen betreft wandelen en verkrijgen (Gn. 5:3-28), Henochs weg van
wandelen met God (Gn. 5:22, 24); bovendien werd hij door geloof een rechtvaardige
man in Gods ogen en een volmaakte man die met God wandelde in die generatie
(Heb. 11:7; Gn. 6:9).
2. Hierom behield en verlengde hij Gods manier van leven zodat God Zijn plan kon
uitvoeren op de verdorven aarde volgens Zijn verlangen.
B. De ark die door Noach was gebouwd heft hem uiteindelijk niet alleen gered van Gods
oordeel maar ook zijn gezin gered van de boze generatie—Gn. 6:11-14; 7:1; Mt. 24:37-39:
1. Dit is een beeld van de behoudenis van Christus die ons niet alleen redt van eeuwige
verdoemenis maar ook van de verdorven generatie—Hnd. 2:40; verw. Gal. 1:4.
2. Wie gered is zal niet vergaan; echter, we hebben een verdere en hogere behoudenis
nodig die ons redt van de verdorven generatie; deze behoudenis is de collectieve
Christus die wij bouwen—Gn. 6:11-14; 7:1; Hnd. 2:40-42; 1 Kor. 12:12; Ef. 4:16.
III. Onder ons in het wederopbouwwerk van de Heer is de belangrijkste eenheid de
gemeente; na de gemeente is de belangrijkste eenheid het gezin—1 Tim. 3:15-16;
Tit. 1:5-9; 2:3-5:
A. Naast de gemeente is het gezin de belangrijkste eenheid in een maatschappij; zonder het
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juiste gezinsleven kan er geen gezonde maatschappij of land zijn; een volk bestaat uit
gezinnen als de basisfactoren.
B. We beseffen volledig dat zonder het juiste gezinsleven het moeilijk is om een ordelijk
gemeenteleven te hebben; we beseffen ook dat zonder een juist gemeenteleven het
moeilijk is om een normaal en juist gezinsleven te hebben; we zijn hier voor de gemeente
en ook voor het gezin.
IV. Behalve het boek Spreuken geeft het Oude Testament ons niet veel onderwijs
over het ouderschap, maar er zijn wel goede voorbeelden—Ex. 12:3-7; Dt. 6:7-9,
20-21; 11:18-21; Ps. 78:5-7; Jl 1:3:
A. Adam en Eva waren gered, en zij gaven het woord van behoudenis door aan de volgende
generatie; wij moeten deze dingen ook met onze eigen kinderen delen, en hen het
verdrietige verhaal van de val van de mens en het goede nieuws van Gods behoudenis
vertellen—Gn. 3:21; 4:4.
B. “Door het geloof offerde Abel aan God een beter slachtoffer”; aangezien Abel zo’n geloof
had, zijn geloof beoefende, en een offer aan God deed in overeenstemming met dit geloof,
moet hij het verkondigen van het goede nieuws gehoord hebben van zijn ouders—Hb.
11:4.
C. In de voorbereiding van Mozes heeft God goddelijke ouders voorbereid die hem
infuseerden met goddelijke gedachtes na zijn geboorte; door het infuseren van zijn
ouders had Mozes goddelijke gedachtes en ideeën die hij nodig had om de kinderen van
Israël te redden—Ex. 2:7-9; Hb. 11:24-25.
D. Met uitzondering van Jozua en Kaleb waren degenen die gekwalificeerd en klaar waren
om het goede land in bezit te nemen de jongeren, de tweede generatie–Nm. 14:29-31, 38;
Dt. 1:35-36:
1. De tweede generatie maakte minder mee dan de eerste generatie, maar zij ontvingen
het voordeel van wat de eerste generatie had ervaren—11:2-7; Joz. 1:1-3.
2. Het principe is hetzelfde met ons in het wederopbouwwerk van de Heer vandaag; wat
de ouderen hebben ervaren wordt doorgegeven aan de jongeren en zal heel effectief
zijn in hen op te bouwen en hen voor te bereiden om met God en voor God te
strijden—2 Tim. 2:2.
V. Het Nieuwe Testament geeft voorbeelden van huishoudens, die duidelijk aan
ons laten zien dat de eenheid van Gods behoudenis en dienst het huishouden is:
A. In het Nieuwe Testament zien we vele zoete huishoudens, zoals het huishouden van de
keizer (Fil. 4:22), het huishouden van Cornelius (Hnd. 10:22-24), het huishouden van
Lydia (16:13-15), het huishouden van de gevangenbewaarder (Hnd. 16:29-34) en het
huishouden van Crispus (Hnd. 18:8).
B. Daarnaast waren er huizen waarin de samenkomsten warden gehouden, zoals Aquila en
Prisca’s huis (Rom. 16:3-5; 1 Kor. 16:19) en hey huis van Filemon (Film. 1-2).
VI. Vanaf het begin van het wederopbouwwerk van de Heer in China, gaf broeder
Nee aan dat de gemeente moet worden opgebouwd met het huishouden als de
eenheid:
A. “Ik wil benadrukken dat het gezinsleven van onze volgende generatie samenhangt met
het gemeenteleven van onze volgende generatie…Het gemeenteleven van de volgende
generatie zal alleen sterk zijn als je ook zorg draagt voor deze zaak. Als onze volgende
generatie verschrikkelijke gezinnen heeft, zal de gemeente vele problemen hebben…Mag
God in de komende dagen Zijn genade op de gemeente uitstorten zodat vele jonge
gezinnen zullen worden voortgebracht waarin de man en de vrouw de Heer dienen en
samen Zijn weg bewandelen in eenheid. Hoe prachtig zou zo’n beeld zijn!”—The Collected
Works of Watchman Nee, vol. 49, p. 497.
B. Een goed gemeenteleven wordt behouden door goede gezinnen. De mannen moeten
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goed zijn en de vrouwen moeten ook goed zijn. Dan zal het gemeenteleven vrij zijn van
problemen”—p. 518.
VII. Het gemeenteleven is het doel van het christelijke leven, en het is een grote
werkelijkheid in het universum; dus zou ons gezinsleven het gemeenteleven in
gebracht moeten worden—Mt. 16:1619; Film. 1-2:
A. Wij moeten beseffen dat in de ogen van God, niets vergelijkbaar is met de gemeente;
daarom is ons gezinsleven zonder het gemeenteleven ijdelheid; alleen als ons gezinsleven
wordt binnengebracht in het gemeenteleven zal het werkelijkheid zijn—Mt. 13:45-46;
Hnd. 20:28; Pr. 1:2.
B. Terwijl wij verantwoordelijkheid moeten dragen in het verzorgen van ons gezin, moeten
wij zien dat de gemeente een schat in Gods hart is—1 Tim. 3:2, 4, 12; Tit. 2:4-5; Mt.
13:45-46.

Uittreksels uit de bediening:
HET GROTE MYSTERIE VAN GODDELIJKHEID–
GOD GEMANIFESTEERD IN HET VLEES
Volgens de context [in 1 Timoteüs 3] verwijst godsvrucht hier [1 Timoteüs 3:16a: “En belijdend,
groot is het mysterie van de godsvrucht”] niet alleen naar vroomheid maar ook naar het leven van
God in de gemeente, d.w.z. naar God als leven in de gemeente geleefd heeft. Dit is het grote mysterie
dat universeel beleden wordt door de gelovigen in Christus. (Holy Bible Recovery Version, 1 Tim.
3:16, voetnoot 2, RcV)
Volgens onbevestigde historische verslagen vormden deze zes dichtregels [in 1 Timoteüs 3:16]
een lied dat de heiligen in de vroege gemeente graag zongen. Hij verwijst naar Christus, die God in
het vlees geopenbaard heeft als het mysterie van de godsvrucht. De overgang van het mysterie van
de godsvrucht naar Hij impliceert dat Christus als de manifestatie van God in het vlees het mysterie
van de godsvrucht is (Kol. 1,27; Gal. 2,20). Dit mysterie van de godsvrucht is het leven van een echte
gemeente, en zo’n leven is ook de manifestatie van God in het vlees. (Holy Bible Recovery Version,
1 Tim. 3:16, voetnoot 3, RcV)
[“Opgenomen in heerlijkheid” in 1 Timoteüs 3:16] verwijst naar de hemelvaart van Christus in
heerlijkheid (Marcus 16:19; Handelingen 1:9-11; 2:33; Filips 2:9). Volgens de volgorde van de
historische gebeurtenissen ging Christus’ hemelvaart vooraf aan Zijn verkondiging onder de volkeren.
Het wordt hier echter genoemd als de laatste stap in het bestaan van Christus als de manifestatie van
God in het vlees. Dit moet erop wijzen dat ook de gemeente in glorie wordt opgenomen. Het impliceert
dus dat niet alleen Christus Zelf als Hoofd maar ook de gemeente als Lichaam de manifestatie van
God in het vlees is. Wanneer een gemeente goed wordt verzorgd volgens de instructies in de eerste
twee hoofdstukken [van 1 Timoteüs]...zal de gemeente functioneren als het huis en het huishouden
van de levende God voor zijn beweging op de aarde, en als de steunpilaar en het draagvlak van de
waarheid, die de goddelijke werkelijkheid van Christus en zijn Lichaam draagt als een getuigenis
voor de wereld. Dan wordt de gemeente de voortzetting van Christus als de manifestatie van God in
het vlees. Dit is het grote mysterie van de goddelijke lijnen - Christus leefde uit de gemeente als de
manifestatie van God in het vlees! (Holy Bible Recovery Version, 1 Tim. 3:16, voetnoot 9)
NOACH
Genesis 6:9 vertelt ons dat Noach met God wandelde. Ongetwijfeld heeft Noach alle geestelijke
zegeningen van zijn voorouders geërfd, zoals Adam, Abel, Enos, Henoch, etc. en hij volgde zijn
overgrootvader, Henoch, om met God te wandelen in een kromme, verdraaide en overspelige
generatie. Ik geloof dat hij veel invloed heeft gehad op het horen van de goddelijke wandel van zijn
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overgrootvader Henoch. Noach stond voor een sterke voortzetting van de lijn van het leven en met
veel ontwikkeling droeg hij die verder uit…
Genesis 6:8 zegt: “Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer.” Genade vinden in de ogen
van de Heer is geen kleinigheid. Wat betekent “genade vinden”? Merk op dat dit vers niet zegt dat
God Noach genadig was, of dat de Heer Noach genade heeft verleend. Nee, het zegt dat Noach genade
heeft gevonden. Vergeet niet dat Genesis een boek is dat gevuld is met spirituele zaden. Hier, in 6:8,
hebben we de eerste vermelding van genade in de Bijbel. Noach was in staat om te zijn wat hij was
omdat hij genade vond in de ogen van de Heer.
Hebreeën 4:16 vertelt ons dat we moedig naar de troon der genade moeten komen, zodat we
barmhartigheid kunnen verkrijgen en genade kunnen vinden in de tijd van nood. Toen ik jong was,
zei ik bijna elke dag in mijn gebeden: “Heer, ik kom naar de troon der genade. Op uw troon van
genade vind ik genade voor mijn tijdige nood. Heer, ik heb elke minuut Uw genade nodig. Ik heb niet
alleen elk jaar, elke week, elke dag en elk uur, maar elke minuut Uw genade nodig. Zonder Uw
genade, kan ik gewoon niets verdragen.” Vandaag heb ik nog steeds elke minuut de genade van de
Heer nodig. Misschien dat mijn ouders me over een paar minuten een moeilijke tijd geven, of dat
een van de broeders me komt lastigvallen. Misschien krijg ik een telefoontje van een zuster. Dus ik
blijf de Heer zeggen: “Heer, ik heb elke minuut Uw genade nodig. Ik weet dat U genadig bent en dat
U genade voor mij klaar heeft. Heer, aangezien genade mijn medewerking nodig heeft, kniel ik voor
de troon der genade om genade te vinden om aan mijn behoefte te voldoen.” Vaak kunnen we onze
situatie niet uitstaan en kunnen we niet onder ogen zien wat er met ons gebeurt. Er is echter een
plaats die de troon der genade wordt genoemd. Kom moedig naar de troon der genade, opdat u
barmhartigheid en genade zult vinden voor uw tijd van nood.
Gelooft u dat Noach in zijn eentje genade heeft kunnen vinden in de ogen van de Heer? Ik geloof
niet dat hij dit in zijn eentje heeft gedaan. De overstroming kwam 1.656 jaar nadat Adam werd
gemaakt. Adam leefde negenhonderddertig jaar. Er resteren zevenhonderdzesentwintig jaar vanaf
het jaar dat Adam stierf tot het jaar dat de zondvloed kwam. Toen Adam zeshonderd tweeëntwintig
jaar oud was, werd Henoch geboren en leefde hij driehonderdachtentwintig jaar als een tijdgenoot
van Adam. Nadat Adam stierf, leefde Henoch nog zevenenvijftig jaar voordat hij door God werd
meegenomen. Negenenzestig jaar later werd Noach geboren. Noach werd dus pas zesentwintig jaar
na Adams dood geboren. Toen Henoch vijfenzestig jaar oud was, verwekte hij Methuselach en leefde
daarna nog driehonderd jaar voordat hij werd meegenomen. Methuselach leefde negenhonderd
negenenzestig jaar en stierf in Noach’s zeshonderdste jaar, het jaar dat de zondvloed kwam.
Ongetwijfeld leerde Henoch de dingen van God van zijn voorouders, misschien zelfs wel rechtstreeks
van Adam. Het feit dat Henoch zijn zoon “ Methuselach “ noemde, wat betekent “als hij dood is, zal
het gezonden worden”, bewijst dat hij zijn zoon over God heeft onderwezen. Methuselach moet zijn
zoon, Lamech, en Lamech zijn zoon, Noach, hebben onderwezen. Noach kwam uit een goddelijke
familie en leerde van zijn voorouders alle goddelijke dingen. Zo kwam hij tot het besef dat hij behoefte
had aan genade. Zijn generatie was corrupt en vol met geweld. Het menselijk ras was vlees geworden.
Noach leefde in een kromme, verdraaide en kwaadaardige generatie. Toch leerden zijn ouders en
grootouders hem de dingen van God en hij besefte dat hij Gods genade nodig had. (Life-Study of
Genesis, msg. 28, pp. 374-376)
Noach werd geboren in het menselijk ras dat tot het uiterste corrupt was, en hij leefde onder dat
ras. In die tijd misbruikten de mensen hun gevallen lichaam en werden ze vlees. Ze waren vol
begeerten (Gn. 6:3a, 5). Als gevolg daarvan sloten de gevallen engelen zich aan bij de mens door
middel van een illegaal huwelijk, zodat het menselijke ras niet langer zuiver was, maar een mengsel
werd van de menselijke natuur met gevallen geesten (Gn. 6:2, 4). Dat was in de ogen van God het
meest boosaardige en Hij kon het niet verdragen.
Maar Noach vond genade in de ogen van God (Gn. 6:8). Geboren in een goddelijke familie (zie
Gn. 5:4-29), erfde hij de geestelijke zegeningen van zijn voorouders en nam hij Gods weg van
verlossing en leven, inclusief Adams weg van verlossing, Abel’s weg van offergave, Enos’ weg van
roeping, en Henoch’s weg van wandelen met God. Bovendien werd hij door het geloof een rechtvaardig
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mens in Gods ogen en een volmaakt mens die met God wandelde in dat geslacht (Hebr. 11:7; Gn.
6:9). Daarom handhaafde hij Gods levenswijze en breidde deze uit, zodat God zijn plan op de
verdorven aarde kon uitvoeren volgens zijn verlangen. (Truth Lessons, Level Two, vol. 2, ch. 17, p.
44)
De ark redde de hele familie van Noach van het bonzen en verdrinken van de zondvloed. Dit is
een soort van de behoudenis van Christus die Gods uitverkorenen redt van Gods straf. In de dagen
van Noach werden de mensen verward door te eten, te drinken, te trouwen en te geven in het
huwelijk; zij wisten niet dat het oordeel kwam, totdat de zondvloed kwam en hen allen vernietigde
(Lucas 17:26-27). Evenzo worden de mensen vandaag de dag door de noden van dit leven vertroeteld
en weten ze niet dat Gods oordeel over hen zal komen door de verschijning van de Heer. Net zoals
Noach gered werd door de ark die door zijn werk werd gebouwd, zo moeten wij ook onze eigen
verlossing uitwerken (Fil. 2:12) opdat wij bij de komst van de Heer gered worden van Gods straf en
niet lijden onder de plagen die de wereld zal ondergaan.
De door Noach gebouwde ark redde hem uiteindelijk niet alleen van Gods oordeel, maar redde
ook zijn familie van acht personen van die boze generatie. Dit is een soort verlossing van Christus die
ons niet alleen uit de eeuwige verdoemenis verlost, maar ons ook redt van de verdorven generatie.
Wie gered wordt, zal in geen geval ten onder gaan. We hebben echter de verdere en hogere verlossing
nodig die ons verlost van het verdorven geslacht. Deze verlossing is de corporatieve Christus die we
aan het opbouwen zijn. We moeten niet alleen de individuele Christus verkondigen, maar ook de
gezamenlijke Christus, de gemeente, bouwen. Deze Christus kan worden beschouwd als de ark van
vandaag. Door deze Christus als behoudenis zijn duizenden mensen niet alleen gered van Gods
oordeel, maar ook van de kromme en verdraaide generatie…
De ark redde Noach en zijn hele familie van de boze generatie en luidde hen in een nieuw tijdperk
in, zodat ze een totaal nieuw leven voor God en voor God konden leiden. Op dezelfde manier redt
Christus’ verlossing ook Gods uitverkoren volk van de verdorven generatie en leidt hen naar een
nieuw tijdperk, naar het nieuwe rijk van de opstanding. Noach en zijn huishouden gingen door het
overstromingswater heen door in de ark te zijn. Na de zondvloed rustte de ark uit op de berg Ararat.
Het passeren van de vloed was een soort doop; de ark die op de bergen rustte was een soort van
Christus’ opstanding; en het leven van Noach’s familie van acht jaar na de zondvloed was een soort
van het gemeenteleven. Door de doop hebben we de oude gemeenschap en de oude maatschappij
begraven, en in de opstanding zijn we een andere gemeenschap aangegaan, een andere maatschappij,
die het gemeenteleven is. (Truth Lessons, Level Three, vol. 1, ch. 4, pp. 42-44)
HET BRANDPUNT VAN DE VERANDERING IN HET SYSTEEM –
HET HUISGEZIN
De focus van de verandering in het systeem is het huishouden. In het Nieuwe Testament zien we
veel lieve huishoudens, zoals het huishouden van Caesar (Fil. 4:22), het huishouden van Cornelius
(Hnd. 10:2224), het huishouden van Lydia, een verkoper van paarsgekleurde goederen (16:13-15),
en het huishouden van de cipier wiens naam onbekend is (vs. 29-34). Er was ook het huishouden
van Stéfanas (1 Kor. 1:16) en het huishouden van Crispus (Hnd. 18:8). Daarnaast waren er huizen
waarin de bijeenkomsten werden gehouden, zoals het huis van Aquila en Prisca (Rom. 16:3-5; 1 Kor.
16:19), het huis van Nymfa (Kol. 4:15), en het huis van Filémon (Film. 1-2). Deze voorbeelden tonen
ons duidelijk aan dat de eenheid van Gods behoudenis en dienstbaarheid het huishouden is.
Zelfs in het Oude Testament, in de twee grote soorten van verlossing, is het huishouden de
eenheid van verlossing. De eerste is het type van de zondvloed, waarbij de acht leden van het huis
van Noach in de ark binnenkwamen en zo gered werden van Gods oordeel over de wereld (Gn. 7:1;
Heb. 11:7; 2 Pe. 2:5). Het tweede is het type van het paasfeest, waarbij elk Israëlisch huishouden een
lam nam, het doodde, het bloed op de deurposten en de bovendorpel van het huis legde en het vlees
van het lam at. Het was geen lam voor elke persoon, maar een lam voor elk huishouden als eenheid
(Ex. 12:3-8). In het verleden hebben we deze duidelijke waarheden van de Bijbel genegeerd; we
werden beïnvloed door het christendom en werden afgeleid en meegesleept.
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Vanaf het begin van het herstel van de Heer in China wees broeder Nee erop dat de gemeente als
eenheid met het huishouden moet worden opgebouwd. Ik kreeg deze zaak van hem en bracht de
praktijk naar Taiwan. Daarnaast introduceerde ik de praktijk van de “groepen”. Maar toen ik in 1984
terugkeerde naar Taiwan, waren deze twee praktijken bijna onbestaande. We waren onder invloed
van de naties en volgden hun gebruiken (2 K. 17:33) om in de weg te lopen van de kerkgenootschappen
in het christendom door hun praktijk van grote bijeenkomsten te kopiëren, waarbij één man spreekt
terwijl de rest luistert. Deze praktijk brengt de “klerikale klasse” en de “leken” voort, wat het
functioneren van de heiligen verhindert. Ik wil hier een specifieke manier voor onze praktijk in deze
cruciale tijd naar voren brengen. (CWWL, 1986, vol. 3, “The Furtherance of the New Way for the
Lord’s Recovery,” ch. 1, pp. 488-489)
ONS GEZINSLEVEN IN HET GEMEENTELEVEN BRENGEN
Het gemeenteleven is het doel van het christelijke leven, en het is een grote realiteit in het
universum. Daarom moet ons gezinsleven in het gemeenteleven worden gebracht. Wij moeten alle
leden van ons gezin helpen om niet alleen gered te worden, maar ook in het gemeenteleven gebracht
te worden. Dit is een kwestie van geestelijke oorlogvoering.
We moeten ons realiseren dat in de ogen van God niets te vergelijken is met de gemeente. Dus,
afgezien van het gemeenteleven, is ons gezinsleven ijdelheid. Alleen als ons gezinsleven in het
gemeenteleven wordt gebracht, zal het werkelijkheid worden. Terwijl wij de verantwoordelijkheid
moeten dragen om voor ons gezin te zorgen, moeten wij zien dat de gemeente een schat in Gods hart
is.
Om de heiligen in het gemeenteleven te laten voldoen aan de eisen van de Heer, moeten zij zich
realiseren dat in de ogen van God het echte gemeenteleven het koninkrijk van God is. Romeinen
14:17 zegt: “Het koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar gerechtigheid en vrede en vreugde
in de Heilige Geest”. Omdat de context hier gaat over het gemeenteleven in de huidige tijd, is dit vers
een sterk bewijs dat, in praktische zin, het eigenlijke gemeenteleven het koninkrijk van God is.
Hoewel veel christenen de opdracht van de Heer in Matteüs 6:33 waarderen om eerst het
koninkrijk van de Vader en zijn gerechtigheid te zoeken, beseffen maar weinigen dat het koninkrijk
van God in deze tijd het gemeenteleven is. Dit wordt bevestigd door het woord van de Heer in Matteüs
16:18-19, dat zegt: “Op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van hades zullen niet
overwinnen. Ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven.” In deze verzen wordt het
koninkrijk der hemelen door elkaar gebruikt met de gemeente, wat aangeeft dat de echte gemeente
het koninkrijk der hemelen is in deze tijd. Om deze reden onthult Matteüs 18:17 dat de gelovigen de
gemeente moeten gehoorzamen. Als een broeder zondigt, moeten we eerst in liefde met hem omgaan
(vs. 15), dan met twee of drie getuigen (vs. 16), en ten slotte door de gemeente met gezag. Vers 17
zegt: “Als hij weigert ze te horen, vertel het dan aan de gemeente; en als hij weigert ook de gemeente
te horen, laat hem dan aan u zijn, net als de niet-Jood en de tollenaar”. Als een gelovige weigert de
gemeente te horen, zal hij de gemeenschap van de gemeente verliezen. Het Evangelie naar Matteüs,
een boek over het koninkrijk, onthult dat het gemeenteleven het praktische koninkrijk van God op
aarde is in de huidige tijd. Als we oprecht zijn met de Heer over het zoeken naar het eerste koninkrijk
van God, moeten we in het gemeenteleven zijn. Naast het gemeenteleven kunnen wij niet op een
praktische manier in het koninkrijk van God zijn.
Verder zijn de samenkomsten van de gemeente cruciaal omdat het gemeenteleven praktisch tot
uitdrukking komt in de samenkomsten van de gemeente. Zonder de kerkbijeenkomsten is de
gemeente iets etherisch; het kan niet op een praktische manier worden gemanifesteerd. De
kerkbijeenkomsten vormen het praktische gemeenteleven. We moeten dus niet met lege handen
naar de samenkomsten van de gemeente komen. Eerder moeten wij met een deel van Christus
komen en dat aan God aanbieden en met anderen delen door te functioneren in de samenkomsten.
(CWWL, 1982, vol. 1, “Miscellaneous Messages in Anaheim,” ch. 7, pp. 29-30)
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