
 

  Groepsvorming  
Thema  Eerlijkheid en oprechtheid 

Groepsvorming 
Barmhartigheid en naastenliefde 

Onderbouw 
Bovenbouw 

Bijbelverhaal Groepsvorming 
Bijbelgedeelte Handelingen 4: 32-37 en 5: 12-16 
Kernteksten Essenties van het verhaal m.b.t. het thema 
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In de gemeente is er een nauwe verbondenheid met elkaar. Men heeft alles 
voor elkaar over. Het is een hechte groep.  
Niemand heeft gebrek, want de rijken delen hun overvloed met de armen. 
Joses is een oprecht en eerlijk lid van de gemeente. Hij verkoopt een akker 
en brengt de gehele opbrengst naar de apostelen. 
De gemeente verblijft in de voorhof van de tempel. Er is een onderlinge 
eenheid en saamhorigheid. 
Grote groepen mensen geloven in de Heere Jezus en sluiten zich aan bij de 
gemeente. De gemeente staat open voor nieuwe leden. 

Geloofsleer Heidelbergse Catechismus (HC) zondag 21 vraag en antwoord 54 en 55 gaat 
over de gemeenschap der heiligen. Hierin wordt weergegeven wat lidmaten 
van een gemeente als plicht hebben. Onder andere om gaven te geven die 
voor andere lidmaten nuttig zijn. Maar ook de eenheid in geloof. 
Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) artikel 29, van het onderscheid van de 
ware en valse kerk. 

Psalm / Lied Psalm 15: 2 
Psalm 84: 6 
Psalm 116: 10 en 11 
Psalm 122: 3 
Psalm 133: 1 en 3 

Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 

• In Deuteronomium 15:4 heeft God een gebod gegeven om te 
voorkomen dat men zou moeten bedelen. In Handelingen 4 zie je dat 
dit gebod nog steeds wordt nageleefd. 

• In dit Bijbelverhaal staan barmhartigheid en naastenliefde vooral in het 
teken van gemeente zijn. 

• Echte vriendschap bestaat uit elkaar helpen, je bent er voor de ander. 
Ook bij een groep (kleine gemeente) moet het zo zijn. Je bent er voor 
de ander en vooral ook voor de zwakkere, net als bij deze gemeente 
waar de arme mensen wat van de rijke mensen krijgen. 

 

 


