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Handelingen 2:42

Ze bleven trouw
aan het onderricht
van de apostelen,
vormden met elkaar
een gemeenschap,
braken het brood
en wijdden zich
aan het gebed.
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        1 Petrus 2: 9

Maar u bent een uitverkoren geslacht 
een koninkrijk van priesters,
een heilige natie,
een volk dat God zich
verworven heeft
om de grote daden te verkondigen 
van Hem
die u uit de duisternis heeft geroepen
naar zijn wonderbaarlijke licht.
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Zondag 21 vr.+antw. 54

Wat gelooft u van de heilige,
algemene, christelijke kerk?
Dat de Zoon van God uit het hele
menselijke geslacht Zich een gemeente, 
die tot het eeuwige leven uitverkoren is, 
van het begin van de wereld tot aan
het einde vergadert, beschermt en
onderhoudt. Hij doet dit door zijn Geest
en Woord, in eenheid van het ware geloof.
En ik geloof dat ik van deze gemeente een 
levend lid ben en eeuwig zal blijven.
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Hebreeën 10:24-25

Laten we opmerkzaam blijven
en elkaar ertoe aansporen
lief te hebben en goed te doen,
en in plaats van weg te blijven
van onze samenkomsten,
zoals sommigen doen,
elkaar juist bemoedigen,
en dat des te meer naarmate u
de dag van zijn komst ziet naderen.
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Matteüs 28:18-20

Jezus kwam op hen toe en zei:
‘Mij is alle macht gegeven in de hemel
en op de aarde. Ga dus op weg en maak 
alle volken tot mijn leerlingen, door hen
te dopen in de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest, en hun
te leren dat ze zich moeten houden
aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
En houd dit voor ogen:
ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld.’
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Rom
einen 12: 4-5

Zoals ons ene lichaam
vele delen heeft
en die delen niet allemaal 
dezelfde functie hebben,
zo zijn we samen
één lichaam in Christus
en zijn we, ieder apart, 
elkaars lichaamsdelen.
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Galaten 6: 1 en 2

Broeders en zusters,
wanneer u merkt dat een van u
een misstap heeft begaan
moet u, die door de Geest geleid wordt,
hem zachtmoedig weer
op het rechte pad brengen.
Pas op dat u ook zelf niet
tot misstappen wordt verleid.
Draag elkaars lasten,
zo leeft u de wet van Christus na.
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Kolossenzen 3: 13-14

Verdraag elkaar en vergeef elkaar 
als iemand een ander
iets te verwijten heeft;
zoals de Heer u vergeven heeft, 
moet u elkaar vergeven.
En bovenal, kleed u in de liefde, 
dat is de band die u
tot een volmaakte eenheid maakt.
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