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De gemeente als helende gemeenschap 

 

Dit jaar trekken we in Life College met elkaar op om in te stappen in het leven in het 

koninkrijk. Samen zijn we gestapt in de beweging die we vanuit de Heilige Geest 
ervaren.  

 

We hebben tegen elkaar gezegd: om deze streek te bereiken moeten wij allereerst zelf 
veranderen. We willen mensen zijn met een grotere impact op onze omgeving. Dat 

betekent dat we oude denkbeelden achter ons moeten laten en inruilen voor een 

Bijbels denken. 

 

In Johannes 5:39v spreekt Jezus tegen de joden. Hij zegt:  

1. Johannes de Doper kwam en getuigde van de waarheid en jullie pakten het 

niet.  

2. De Vader opende de hemel en jullie hebben Zijn stem gehoord toen Hij van Mij 

getuigde en jullie pakten het niet.  

3. Ik heb werken gedaan waaruit jullie Mij konden begrijpen maar ook daar sloten 

jullie je voor af.  

4. En jullie luisteren ook niet als Ik spreek. 

 

De reden daarvoor ligt in twee manieren waarop mensen het Woord bestuderen: 

1. De Bijbel alleen bestuderen om informatie of kennis te ontvangen. Kennis is 

belangrijk. Gods volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Maar kennis alleen 
maakt opgeblazen en arrogant en sluit je af voor de werkelijkheid van God. 

2. De Bijbel bestuderen om een formule te vinden om een probleem op te lossen 

waar je nu mee zit. Je zoekt dan bepaalde Bijbelgedeelten uit en haalt die uit de 

context. Die onderwerpen zijn belangrijk. Als je ziek bent is het belangrijk om te weten 

wat de Bijbel leert over genezing. Maar als dat de enige manier is waarop je de Bijbel 

hanteert lees je de Bijbel als door een microscoop: kleine onderwerpen worden 

uitvergroot maar de grote werkelijkheid van het leven met God kun je niet vatten. 

 

De Bijbel gaat over het leven van mensen met God. Het gaat erover dat God het 

mogelijk maakte dat jij en ik met Hem wandelen. Toen Jezus op aarde kwam werd Hij 
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Immanuel genoemd. God met ons! En dat leven dat God met ons deelt is niet alleen iets 

van ieder van ons persoonlijk. Hij deelt Zijn leven met ons als groep, als gemeenschap.  

 

Toen jij wederom geboren werd, werd niet alleen je relatie met God hersteld. Je 
werd ook geboren in een nieuw gezin: het huisgezin van God: de gemeente van de 

levende God. 
 

We zijn één lichaam en jouw leven met God is niet alleen afhankelijk van hoe jij 

individueel met God leeft maar ook hoe wij samen leven in relatie met elkaar en met 
God.  

 

In de Bijbel zien gelovigen zich voortdurend als deel van een gezin. Paulus spreekt 53 
keer over onze Heer en maar 1 keer over mijn Heer.  

 

Openbaring 21  

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste 

aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2 En ik zag de heilige stad, een 

nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor 

haar man versierd is. 3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de 

woonplaats van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk 

zijn en God zelf zal bij hen zijn, 4 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de 

dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de 

eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak 
alle dingen nieuw (dat betekent niet: ik maak iets opnieuw of ik maak iets nieuws 

maar: het oude wordt vernieuwd).  

 

Openbaring 22  

Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en 

ontsprong aan de troon van God en van het lam. 2 In het midden van het plein van de stad 

en aan weerskanten van de rivier stond de boom des levens, die twaalf vruchten gaf, 

elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken 
genezing. 3 Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. 
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Wat zien we: 

1. God woont bij mensen 

2. Die mensen zijn Zijn volk 

3. Hij is onze God: dat wil zeggen: we vereren Hem 

4. Er wordt gesproken over een plein, een plaats van ontmoeting. En op die plaats van 

ontmoeting staat de Boom des Levens. Jezus is de boom des Levens: Onder de 

boom door stroomt een rivier met water dat leven geeft: dat is het beeld van de 
Heilige Geest (stromen van levend water). De rivier stroomt onder de boom en 

tussen de boom door. Dus we hebben gemeenschap met de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest.  

5. Er wordt gesproken over vruchten van de boom des levens. De vruchten zijn voor 
Gods volk. Dat is leven: ieder die neemt van de vrucht zal leven. 

6. Maar er wordt ook gesproken over bladeren. De bladeren zijn voor de heidenen.  

7. Zoals er seizoenen van vrucht zijn, zijn er seizoenen van genezing (bladeren vallen 

uit) 

8. Dus de gemeente heeft gemeenschap met God en is aangesloten bij de Bron en 

de gemeente is voor de wereld de plaats om genezing en leven te vinden. 

 
Wij zijn een gemeenschap waar God in het midden woont, die onze Bron is en wij 

leven samen in en met Hem en groeien samen op in verbinding met God en dat 

leven is genezing voor de mensen om ons heen. 

 

Dat wordt bedoeld met een helende gemeenschap: De gemeente is bedoeld als een 
helende gemeenschap! 

 

Jes 58:11v ROEPING VD GEMEENTE 

de HEERE zal u voortdurend leiden, 

Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, 

uw beenderen kracht geven; 

u zult zijn als een bevloeide tuin, 

als een bron 
waarvan het water nooit ontbreekt. 
En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen; 

de fundamenten, van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. 
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En u zult genoemd worden: hij die bressen dichtmaakt, 

hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen 

 

Profetie Steve en Rita Fedele laten zien/horen. 
 

Let op wat er in deze profetie naar voren komt. We zullen een gezonde gemeente zijn 

en de mensen die komen zullen aangeraakt worden, bevrijd worden en genezen 

worden. En deze mensen zullen sterk staan in het huis van de Heer. Er zal zegen zijn. 
 

Dat is gezondheid voor de hele mens. Vanmorgen nadruk op emotionele en 
psychische gezondheid. Dat is omwille van de tijd. De gemeente als helende 

gemeenschap zo’n rijk onderwerp dat het onmogelijk is om daar in één dienst recht 

aan doen: moet ook op je inwerken, mag rijpen in je leven, laat de Heilige Geest je 

erover onderwijzen. 

 

“Het doel van God in de geschiedenis is de vorming van een allesomvattende 

gemeenschap van liefhebbende mensen waarvan Hijzelf de Initiator, de 
Onderhouder en tegelijkertijd de meest heerlijke centrale Persoon is.” 

 

Kernvraag:  

in Gods eeuwige plan, wat is de plaats voor genezing, groei en herstel van mensen?  
Wat is de ark waardoor de mensen gered worden?  

Wat is de plaats waar mensen werkelijk leren leven?  

Dat is de gemeente: Barmhartige Samaritaan: in de herberg. 

 

Psalm 23 
Psalm 23 is een bekende psalm. Psalm 22 gaat over het lijden en sterven van Jezus. 

Psalm 24 gaat over de wederkomst. Daartussen staat een profetisch loflied op de 

gemeente. Ik zal in het huis van de Heer verblijven.  

 

Als Jezus op aarde komt, zegt Hij: Ik ben de goede Herder. Ik breng de schapen bij 
elkaar, ik zoek ze op, ze volgen Mij, ze luisteren naar mijn stem. Ik zet mijn leven 

voor hen in. Ik ben de deur voor hen naar een heel nieuw leven. 
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Psalm 23 : 

Een psalm van David. 

 De HEERE is mijn Herder, 

mij ontbreekt niets. 

 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, 

Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. 

 Hij verkwikt mijn ziel, 

Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, 

omwille van Zijn Naam. 

 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, 

ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; 

Uw stok en Uw staf, 

die vertroosten mij. 

 U maakt voor mij de tafel gereed 

voor de ogen van mijn tegenstanders; 

U zalft mijn hoofd met olie, 

mijn beker vloeit over. 

 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen (najagen) 

al de dagen van mijn leven. 

Ik zal in het huis van de HEERE blijven 

tot in lengte van dagen 

 

Psalm 23 begint met een proclamatie: De Heer is mijn Herder dus ontbreekt mij niets. 

1. Jezus is de Herder.  

2. Hij is de boom van het leven.   
3. Hij is de alleenwijze God (Judas :1).  

4. 2 Petrus 1:3 zegt dat Zijn Goddelijke kracht ons alles geschonken heeft wat tot 

leven en Godsvrucht leidt.  

5. In Rom 8:32 zegt Paulus dat we in verbinding met Jezus alle dingen geschonken 

krijgen.  
6. Efeze 1: 23 zegt dat Jezus alles in ons allemaal vervult. Wat vervult Hij daar? Dat 

vinden we daarvoor: de hoop van onze roeping, de rijkdom van onze erfenis, en de 

allesovertreffende grootheid van zijn opstandingskracht die in ons werkt. 
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Geloof jij dat Jezus voldoende is? De dag dat de zieken, de eenzamen, de mensen met 

psychische problemen, met gebroken huwelijken, met verslavingen komen omdat ze 

weten dat Focus op God de plaats is voor genezing, groei en herstel, is de dag van 

opwekking. 

 

David zegt: hij herstelt de ziel. Jezus herstelt je ziel. Wat wordt daarmee bedoeld? 
 

1. Je ziel is als een innerlijke bedelaar 
Een kenmerk van je ziel is dat je ziel altijd behoefte heeft. We zijn beperkt op bijna elk 

gebied. Beperkt in kennis, beperkt in kracht, in energie. We zijn in alles beperkt behalve 

in een ding: we hebben een onbeperkt verlangen.  

 

Mensen in begeleiding: hele diepe behoefte, wordt nooit gestild.  

 

Maar het onbeperkte verlangen van de ziel om te ontvangen weerspiegelt het 

onbeperkte vermogen van God om te geven. 

 

Ons probleem is niet dat we een onbeperkt verlangen hebben. Ons probleem is dat 

we dat proberen op te vullen met zaken buiten God. Afgoderij is de zonde waarin we 

verlangens van onze ziel proberen te vullen met dingen die ons verder van God 

afbrengen. 
 

Bijvoorbeeld: 

• Geld: rijkdom kan die plaats innemen: steeds meer willen hebben. 

• Waardering van anderen: je kunt onbeperkt aandacht vragen maar een ander kan je 

dat niet geven. Je zult merken dat je op een gegeven moment wordt weggeduwd. En 

dan loopt je ziel een deuk op. 

• Positie: bepalen je baan, je huis, het succes van je kinderen wie je bent? 

 

Wat de Bijbel afgoderij noemt, noemen wij vaak verslaving: je raakt verbonden of 

gebonden aan iets dat je als een bron voor je ziel gebruikt in plaats van God terwijl 

het je nooit vervult. Wat je ziel werkelijk verlangt is God! 
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Waarom zijn we zo ontroerd als we iemand zuiver horen zingen? Waarom zijn we zo 

geraakt in onze ziel als we een zuivere daad van goedheid zien of de pure 

schoonheid van de schepping? Omdat het een snaar in onze ziel raakt. Omdat we 

gemaakt zijn om naar God te verlangen die zuiver is, prachtig is en puur.  
 

Jezus zegt in de zaligsprekingen: zalig zijn de reinen van hart: in het Grieks betekent 

dat diegenen die alleen tevreden zijn met wat zuiver is: de perfectionist. Jezus zegt: 
gelukkig ben je als je een perfectionist bent, want er is er maar één die je verlangen 

naar puurheid kan vervullen: dat is God. Zalig zijn de reinen van hart want zij zullen 
God zien 

 

Er staat heel wat op het spel.  

De gemeente is de plaats voor herstel en genezing.  

Bekijk dat eens vanuit het perspectief van de wereld!!!!!  

De gemeente is de plaats voor herstel en genezing 

 

We hebben daarin veel uit handen gegeven aan de psychologie: methoden en 

technieken die weliswaar wat helpen maar geen werkelijke oplossing bieden. Het zijn 

bakken die geen water houden: 

 

Jer 2:12 

Ontzet u hierover, hemel, huiver, wees zeer ontsteld, spreekt de HEERE.  Want Mijn volk 

heeft een dubbel kwaad gedaan: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, 

om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden. 

 

Jeremia zegt: ontzet u hierover hemel. Waarom: omdat wij aangesloten moeten zijn bij 

de juiste bron. Als wij onze plaats niet innemen: welke hoop is er voor de wereld. De 

wereld wacht daarom op het openbaar worden van de zonen Gods. 

 

Het leven delen 

De enige Bron is God. Onze relatie met God is een Bronrelatie. De relatie die we met 

elkaar hebben is een Deelrelatie: we zijn aangesloten op God en we delen met elkaar 
wat we van God ontvangen hebben. 
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Mensen in een helende gemeenschap hebben een innerlijk leven dat rijk is naar God 

toe en een uiterlijk leven dat rijk is naar elkaar. Hoe komt dat tot uitdrukking? 

1. De Bijbel geeft kenmerken aan de onderlinge relaties:  

mensen die de ander uitnemender achten dan zichzelf, elkaar dienen, elkaar 

aanmoedigen, elkaar opbeuren, elkaar liefhebben, elkaar corrigeren, voor elkaar 

opkomen, geduld hebben met elkaar, gastvrij zijn en elkaar aansporen om te 

groeien in geloof. 

2. De relatie van elke gelovige met God: de kwaliteit van zo’n gemeenschap is 

afhankelijk van ieders persoonlijke relatie met God en de uitwerking van de 

vrucht van de Heilige Geest in ieders leven. De relatie van God met de gelovige 

heeft de functie van een Bronrelatie. 

3. De openbaring van de Heilige Geest: waar individuele gelovigen in specifieke 

situaties geleid worden door de Heilige Geest wordt Jezus openbaar die actief 

intervenieert in de levens van gelovigen. Zo delen we het leven uit God met 

elkaar. 

 

2. De ziel heeft een herder nodig.  

Jij bent verantwoordelijk om goed met je ziel om te gaan. We kunnen van alles doen. 

Allerlei activiteiten organiseren. Je kunt een bedrijf beginnen en succesvol zijn. Maar 

waar je in eerste plaats verantwoordelijk voor bent is dat je je leven zo indeelt dat je 

een diepe voldaanheid, vreugde en vertrouwen ervaart in je dagelijkse wandel met 
God. 
 

Ik bedoel niet in je stille tijd: maar in alles wat je door de dag meemaakt. 

 

Dat is het diepere leven dat ons aangeboden wordt: Jezus maakt het duidelijk in zijn 

onderwijs dat we nergens bezorgd om hoeven te zijn.  

 

En de vrucht van de Geest (lezen Gal 5:22) begint met Liefde, Blijdschap en Vrede: De 

rest van de vrucht zijn eigenschappen maar de basis zijn deze drie zaken: Liefde, 

Blijdschap en Vrede.  
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Dit leer je door je leven te delen met anderen: ( trauma B en trauma A). Angst, Boosheid, 

Afwijzing maken plaats voor liefde, blijdschap en vrede. 
 

3. De ziel heeft correctie nodig 
De ziel heeft het nodig om te leren dat alles gevolgen heeft. In Galaten 6 staat dat wat 

we zaaien, we ook zullen oogsten. Om een of andere reden leeft de ziel in de illusie 
dat wat je doet geen gevolgen heeft: 
1. We denken graag dat we geld uit kunnen geven zonder in schulden te raken 

2. Dat we kunnen liegen zonder door de mand te vallen 

3. Dat je een driftbui kunt hebben zonder dat je een relatie beschadigt 

4. Dat je je kinderen niet begrensd en dat het toch goedkomt 

5. Stille tijd vermijden en toch God leren kennen 

 

In Galaten 6 doet Paulus de uitspraak over wat je zaait zult je oogsten in de context 

dat we elkaar terecht moeten brengen in een geest van zachtmoedigheid.  

 

In Psalm 23 staat dat de Herder je brengt in het juiste spoor. Correctie vindt plaats in 

een gemeenschap. Je hebt het nodig dat mensen mogen inspreken in je leven. 

 

1 Thess 5:13 zegt: En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te 

wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen, en met allen geduld 

te hebben  

 

Waar hebben we aanmoediging/correctie in nodig: 

1. Actief versus passief 

2. Gericht op God en anderen in plaats van te leven voor jezelf 

3. Verantwoordelijkheid voor je eigen leven nemen in plaats van verwijten of vinden 
dat anderen je problemen op moeten lossen: jij mag zorgen voor je deuken 

4. Leren geven 

5. Omgaan met discipline en grenzen 

6. Behoeften uitstellen 
7. Innerlijke vrede in elke omstandigheid ervaren: Je niet door angst laten leiden 
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Allemaal zaken die in een gemeenschap plaatsvinden. Het gevecht naar een 

emotioneel gezond leven, gaat altijd om een of meer van deze punten. Het gaat niet 
om allerlei diagnoses die de wereld je aanpraat. Dat zijn symptomen. 

 

Genezing en volwassenheid 

 

Psalm 23 spreekt over een volledig veranderd leven. Niet meer in je tekorten leven 

maar in overvloed: je beker vloeit over.  

Het is niet meer zo dat ik een weg van ellende loop en een spoor van ellende 
achterlaat maar: goedheid plus goeddoen jagen je al de dagen van je leven na. Wat een 

belofte! 

 

De mate waarin je leert om zo te leven dat je een diepe voldaanheid, vreugde en 

vertrouwen ervaart in je dagelijkse wandel met God is de mate waarin je emotioneel 

en geestelijk volwassen bent.  

 

Als je zo leert leven, is er stabiliteit. Profetie: stabiliteit. Wat doet stabiliteit: het 

voorkomt dat je uit balans raakt: als je zo met God leert leven, kun je alles aan. 

 

Wat wij psychische problemen noemen vindt zijn basis in een onvermogen om echt 

te leven!!! 

 

Zie je nu waarom de wereld geen echte oplossingen heeft?  

 

Dit is een gezonde kerk: als we een gemeenschap zijn waarin we leren om te leven.  

 

Herstel is daarom zowel een proces als momenten van Goddelijke aanraking, 

genezing en bevrijding. Want zowel het kunnen ontvangen van genezing als het 

vasthouden daarvan heeft te maken met een innerlijk leven dat rijk is naar God en 
een uiterlijk leven dat rijk is naar elkaar. 

 

Dat is de visie van SoZorg 
In verbinding met gemeenten: in Giessen met Focus 

Open voor hulp aan mensen: nieuwe website 
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Wat hebben we als Focus nodig om een helende gemeenschap te zijn? 
 

1. Visie: visie op wat het betekent om gemeenschap te zijn. Praktisch maken: hoe zitten 

we, delen we dingen met elkaar enzo. Maar ook geen idealistisch beeld: 

gemeenschap van stekelvarkens. 
2. Kiezen om je leven te delen. Ook je kwetsbare kanten. Geweldig de mensen die 

gekomen zijn met een hulpvraag!!! 

3. Jezelf geven: niemand van ons leeft voor zichzelf (Rom 14:7): Niet alleen om partner 

te worden maar wil je je geven aan elkaar. Ik bedoel je leven geven? En zij deden niet 

alleen zoals wij gehoopt hadden, maar zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna 
aan ons, door de wil van God 2 Cor 8:5. 

4. Elkaar aanvaarden: aanvaard elkaar zoals Christus u aanvaard heeft (Rom 15:7) 

5. Origineel durven zijn: uit de traditie durven stappen. Anders gemeente durven zijn.  

6. Ijver: de norm in de traditie is laag: alleen zondagmorgen. Dat is simpelweg te weinig 

om een helende gemeenschap te zijn. Mag er meer van je worden verwacht? 

7. Uitstappen in de leiding van de Heilige Geest: misschien ben je meer 

gemeenschapsmens: uitstappen in kracht. Misschien meer powermens: uitstappen 
in gemeenschap zijn. 

 

Efeze 4:16 zegt: Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden 

door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel 
werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. 

 

Wij groeien naar de mate waarin ieder van ons zijn plek inneemt. Als jij je plaats niet 

inneemt, heeft dat gevolgen voor anderen.  

 

Maar: Als we zo gemeenschap zijn, en de HG mag ons leiden in dat proces, worden we 

een gezonde gemeenschap: lichamelijk, geestelijk en emotioneel. Een Healthy Church. 

 

  


