
Gemeente als tempel

Wat is de gemeente?

PP1-6
- kudde (Joh.10)
- huis (Heb.3)
- lichaam (1 Kor.12)
- bruid (Ef.5)
- druivelaar (Joh.15)
- leger (Ef.6)

Eenheid is bij bijna elk van deze vergelijkingen bijzonder belangrijk. Neem de eenheid weg bij 
een kudde, bij een huis, bij een lichaam en je krijgt chaos, het werkt niet meer, het gaat 
kapot. Bij een gemeente is eenheid, gemeenschap evenzeer bijzonder belangrijk. En 
sommigen onder jullie denken nu: daar is hij weer. Jep, daar ben ik weer. Ik zal straks 
uitleggen waarom ik dit weer benadruk. 

Vandaag wil ik kort stilstaan bij een andere vergelijking van de gemeente. 

Gemeente als tempel
PP7

De vergelijking waar ik het vandaag over wil hebben, is de gemeente als tempel. Ik heb het 
ooit al gehad over de gemeente als huis en het is zeker zo dat een tempel en een huis in 
elkaars buurt liggen. Ik wil toch onderscheid maken, omdat een tempel een andere functie 
heeft dan een gewoon huis. We gaan lezen dat de tempel Gods woonplaats is. Dat is ook waar 
ik vanochtend over wil spreken: deze gemeente, niet het gebouw zelf, maar de mensen die 
hier zitten, jullie, vormen een tempel, een tempel van God, een tempel voor God. 

Een tempel van God
PP8

- Woonplaats van God 
lezen: 2 Korintiërs 6:16, 1 Timoteüs 3:15
In Korintiërs worden we een tempel van God genoemd, daar is het eerder individueel. In 1 
Timoteüs wordt de gemeente van de levende (!) God, het huis van God genoemd. God is 
aanwezig in mij, als individu, in u, als individu, maar ook in ons, als gemeente. Dit is zo vanaf 
het moment dat we christen worden. Dat is onze identiteit: u bent een tempel van God. We 
moeten daar niet naar streven. God woont in ons, God is hier. Maar… dat wil niet zeggen dat 
alles perfect, alles in orde is. 

- Bouwplaats van God 
lezen: Efeziërs 2:19-22
Deze woonplaats van God, deze tempel, is niet af. Jezus, de hoeksteen, ligt er. Hij is degene 
die het hele gebouw samen houdt. Dat hele gebouw, al die gelovige mensen, zijn een heilige 
tempel. Er wordt nog steeds gebouwd aan die tempel – v.22. Paulus schrijft aan de Efeziërs 
dat zij ook gebruikt worden in dat gebouw en ik geloof dat dat werk nog steeds voortgaat. Ook 
wij, in 2012, worden gebruikt in de bouw van die tempel. Dat lezen we straks ook nog in 1 
Petrus 2.

Als we dit allemaal samen nemen, krijgt we iets moois. Iedere gelovige is een tempel van God. 
Iedere plaatselijke gemeente is een tempel van God. En ook de universele gemeente, over 
heel de tijd en heel de aarde is een tempel van God. En geen enkele tempel is al af. Aan elke 
gelovige wordt nog gewerkt, aan elke momenteel bestaande plaatselijke gemeente en aan de 
universele gemeente. God woont er al, maar er is nog werk voor de boeg. 

In dat opzicht ben ik bijzonder blij met Psalm 127:1 : Als de Here het huis niet bouwt, 
tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Zoals ik al vaker gezegd heb, kan ik wel proberen een 
goede gelovige te zijn, maar ik heb God daarin nodig. Hij moet, met Zijn Geest, deze tempel 



bouwen. En dan kom ik terug op de vrucht van de Geest – liefde, … Om meer lief te hebben, 
heb ik Gods werk in mij nodig. Of om geduldgier te zijn of meer vredevol of …
En datzelfde principe is er voor deze plaatselijke gemeente. Als ik, met mijn kracht, deze 
gemeente zou moeten doen groeien, dan was ik er al lang mee gestopt. Dat lukt toch niet. Het 
is alleen door onze hoop te stellen op God, door te verlangen naar het werk van Zijn Geest in 
deze gemeente en door Hem ruimte te geven in ons leven, dat deze gemeente kan groeien. 

Een tempel voor God 
PP9

Wij zijn niet alleen een tempel van God, wij zijn ook een tempel voor God. 
lezen: 1 Petrus 2:4-5
Wat betekent het om geestelijke offers te brengen? Elke gelovige is een priester van God, v.9 – 
een koninklijk priesterschap, die dienst doet in het huis van God, de gemeente, met als eerste 
opdracht: het brengen van offers. Het Griekse woord ana-phero betekent letterlijk omhoog 
dragen. Je brengt iets omhoog, tot bij God. Over welke offers gaat het? Romeinen 12:1 – onze 
lichamen, ons leven, als een offer aan God wijden. Ofwel uw leven omhoog dragen tot bij God 
en zeggen: Mijn leven is voor u, u mag beslissen wat ermee gebeurt. 

Ben ik bereid om mijn leven omhoog te dragen tot bij God? 
Bent u bereid om uw leven omhoog te dragen tot bij God? 
Is mijn leven een tempel voor God?
Is uw leven een tempel voor God? 
Is deze gemeente een tempel voor God? 


