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De Lichtkring – 27 oktober 2019 – Eensgezind  

 
Eensgezind 
 
In het Nieuwe Testament klinkt herhaaldelijk de 
oproep aan de gemeenten om eensgezind te 
zijn. Eén in liefde, één in streven en één in geest 
(Filippenzen 2 : 2). Maar wanneer je om je heen 
kijkt kom je tal van meningen en opvattingen 
tegen. Soms zelfs tegengesteld aan elkaar. Hoe 
kan dat? 
 
Er zijn verschillende factoren van belang: 
1. Door wie onze mening gevormd wordt; 
2. Of we ons richten naar de wereld of naar 

het koninkrijk van God; 
3. Of we de Bijbel naar onszelf toe lezen of 

naar God toe lezen. 
 
De vorming van onze mening 
Onze meningen en overtuigingen worden van 
allerlei kanten beïnvloed.  
 
1. Allereerst door onze ouders, wat zij meege-

ven in onze opvoeding zal sterk ons denkka-
der en overtuigingenpatroon bepalen. 

2. De gemeenschap waarin we opgroeien, met 
z’n gewoontes en tradities. Als iedereen om 
je heen iets vindt, duurt het echt wel even 
voordat je van mening verandert. 

3. We leven niet alleen in onze eigen sociale 
gemeenschap, maar komen via school, werk 
en sport ook in aanraking met andere ge-
meenschappen en overtuigingen. We wor-
den gevormd door het denken in onze sa-
menleving en ook het mensbeeld dat daar-
bij past.  

4. Maar niet alleen het denken van onze sa-
menleving ook de gewoonten van onze 
maatschappij worden dagelijks als in een 
bombardement over ons uitgestort via de 
media.  

5. En probeer daarin dan nog eens te luisteren 
naar het spreken van God in zijn Woord.  

 
Zuiver luisteren naar het spreken van God in zijn 
Woord is lastig, wanneer er vanuit allerlei hoe-
ken ruis op de lijn ontstaat en we mede bepaald 
worden door onze ouders, tradities, overtuigin-
gen in onze samenleving en het geluid van de  
 

 
media. Al die invloeden spelen mee wanneer we 
luisteren naar het spreken van God in de Bijbel.  
 
Een nieuwe gezindheid 
Paulus herinnert ons eraan dat de verandering 
van denken ontstaat door onze gezindheid, 
onze basishouding,  aan te passen. Hij zegt:  
 
“Broeders en zusters, met een beroep op Gods 
barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een le-
vend, heilig en God welgevallig offer in zijn 
dienst te stellen, want dat is de ware eredienst 
voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze 
wereld, maar veranderen door uw gezindheid te 
vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u 
wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is 
(Romeinen 12 : 1 en 2).” 
 
Leef je richting het koninkrijk van God, of rich-
ting deze wereld? Zoek je je te laten leiden door 
het liefdevolle en wijze spreken van God, of 
zoek je je eigen ik? Datzelfde geldt ook voor het 
lezen van de Bijbel. Lees je hem naar jezelf toe 
of lees je hem met het oog op God en de komst 
van Zijn rijk? 
 

Verwerkingsvragen (zie ook blz. 69 boekje): 
 
1. Stelling: De eenheid binnen de kerk ont-

breekt, omdat we de Bijbel naar onszelf toe 
lezen.  

2. Waarin ligt volgens jullie de opening tot 
eensgezindheid binnen de gemeente? 

3. Wat bedoelt Paulus wanneer hij zegt: U 
moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, 
maar veranderen door uw gezindheid te 
vernieuwen? 

4. Leef jij richting het Koninkrijk van God of 
richting deze wereld? 

5. Stelling: De eenheid in de kerk begint niet bij 
het hebben van dezelfde mening, maar het 
leven uit dezelfde basishouding. 

6. Hoe kun je binnen de gemeente groeien 
naar eenheid in overtuiging? Is dit wenselijk? 

 


