
 
 
“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet 

vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel 

zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het 

schriftelijke onderwijs.” 

 

Een huisgemeente beginnen 

Meer dan eens is ons de vraag gesteld “Hoe gaat het eraan toe in een huisgemeente?” Ook al zijn we 

geen experts in dat onderwerp, toch leek het ons nuttig om met jullie te delen wat wij doen of hebben 

gedaan, en ook een aantal struikelblokken te noemen die je moet vermijden.   

 

Dit is niet bedoeld als een soort directieve instructie hoe een huisgemeente moet worden vormgegeven, 

en ook zeggen we niet dat er in de Bijbel specifiek wordt gezegd hoe we dit moeten aanpakken. Elke 

groep moet voor zichzelf bepalen en beslissen wat ze wel en niet willen doen. We delen slechts onze 

ervaringen en geven suggesties. 

 

We weten dat de discipelen van de Messias op een bepaald moment bij elkaar in huis samenkwamen.  

Er wordt niet gedetailleerd ingegaan op deze situaties, er wordt alleen gezegd dat het gebeurde en dat ze 

vaak samen gingen eten. In feite staan er maar weinig instructies in de Bijbel hoe we een huisgemeente 

moeten vormgeven en leiden. Het meeste dat we erover lezen komt uit een van de bekendste verzen over 

dit onderwerp: 

 

Hebreeën 10:23-25 

Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is 

getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten 

wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar 

aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. 

 

Het belangrijkste om te onthouden is dat het een moment is waarop gelovigen samen komen om te 

genieten van het samenzijn, misschien een maaltijd, en wellicht om de Bijbel te bestuderen. We moeten 

er altijd op gericht zijn om de gemeente te bemoedigen, te veranderen, maar nooit af te breken. 

 

Meerdere keren wordt in de Torah gezegd dat er voor de vastgestelde tijden een gebod geldt om samen 

te komen voor een heilige samenkomst. Daar gaan we in deze studie niet op in. We zullen slechts dingen 

bespreken die we door onze eigen ervaring met het hebben van een huisgemeente hebben geleerd, of het 

nu voor Bijbelstudie was of met een andere functie. 

 

 

 



Wanneer begin je een huisgemeente 

 
Stap 1.  Definieer je doelen 

Het is altijd belangrijk dat mensen weten waarom ze samen komen. Het doel achter de samenkomst 

bepaalt, tot op zekere hoogte, de verwachtingen en sfeer van het samenzijn.   

 

Bijvoorbeeld, het is niet ongewoon dat mensen doordeweeks hun huis openstellen voor Bijbelstudie, in 

het bijzonder in het reguliere christendom. Mensen die zo’n bijeenkomst bezoeken kunnen ervan uit 

gaan dat ze gesprekken zullen hebben die over de bijbel gaan. Dat is helder, toch? Nou, ja en nee. Als 

het uitgaat van een kerk dan worden zulke avonden soms gebruikt als middel voor evangelisatie, maar 

soms ook niet. Het is belangrijk om de inhoud en het doel van je huisgemeente te definiëren. Vragen die 

je moet overwegen zijn onder andere: 

 

 Waarom komen we samen? 

 Is de bijeenkomst voor iedereen toegankelijk? 

 Mag iedereen gasten uitnodigen als die willen komen kijken? 

 Is dit bedoeld als tijd voor samenzijn of is er ook tijd gereserveerd voor Bijbelstudie? 

 Heeft dit een evangelisatie doel of niet? 

 Is dit alleen voor gelijkgestemde mensen? 

 

Het is belangrijk om zulke vragen in gedachten te houden omdat ze van grote invloed kunnen zijn op 

hoe de groep met elkaar omgaat. 

 

Onlangs ontdekten we dat we het doel van een van onze huisgemeentes niet goed hadden gedefinieerd, 

tenminste niet tegenover mensen die er in de loop van de tijd bij waren gekomen. Terwijl de mensen die 

er vanaf het begin bij waren geweest wel een idee hadden over het doel van onze Sabbatsamenkomsten 

hadden we een aantal aspecten niet duidelijk gecommuniceerd aan de huidige bezoekers.   
 
Begrijp me niet verkeerd, het was niet erg, er waren geen problemen door ontstaan of iets van dien aard. 

We werden ons alleen bewust van het feit dat sommigen dachten dat we onze bijeenkomsten gebruikten 

om te evangeliseren, tenminste deels. Maar dat was niet ons doel; we zijn er niet tegen, maar het was 

gewoon niet iets waarop we ons wilden richten in onze huisgemeente. Maar sommige mensen hadden 

die veronderstelling, waardoor het ons helder werd dat we niet duidelijk waren geweest in het definiëren 

van het doel aan die mensen. Dus we raden je aan om heldere doelen te hebben en ze duidelijk te 

communiceren aan iedereen die je uitnodigt voor samenkomsten. 

 

Stap 2. Planning, verwachtingen en respect 

Met het definiëren van het doel creëer je bepaalde verwachtingen, maar er zijn nog meer dingen om aan 

te denken. Verschillende sociale situaties scheppen verschillende verwachtingen. Als individuen hebben 

we onze eigen innerlijke standaarden in wat we verwachten van anderen, hoe ze zich gedragen, etc.   

Dat speelt vooral mee als we anderen uitnodigen in ons huis. Want een huisgemeente is bij iemand thuis. 

Ons huis is onze persoonlijke ruimte en het is wijs om dat in gedachten te houden als je een 

huisgemeente begint en anderen uitnodigt, zeker als de samenkomst niet bij jou thuis plaatsvindt. 

 

Als je je eigen huisgemeente begint, of je aansluit bij die van iemand anders, dan is het wijs om op de 

hoogte te zijn van een aantal uitgangspunten. Afhankelijk van hoe de groep functioneert en wat het doel 

ervan is, is het goed om de volgende vragen te overwegen: 

 



 Hoe laat komen we samen? 

 Eten of snacken we samen?  

o Zo ja, wat moet ik meenemen? 

 Wanneer beginnen we met het studieonderdeel van de samenkomst? 

 
En nog een belangrijke: 

 Welke gedragsregels of verwachtingen heeft de gastfamilie van de gasten in hun huis? 

 

Wij hebben ervaren dat dit allemaal belangrijke vragen zijn om in gedachten te houden omdat daardoor 

mede de sfeer en toon worden bepaald. Er zijn mensen, waaronder ikzelf, die ervan houden om een strak 

schema te hanteren. Als ik zeg dat ik ergens om 2 uur ben, dan ben ik er het liefst 5 minuten eerder. 

Maar het is niet realistisch om die verwachting op anderen te leggen, zelfs niet als ik het organiseer.  

Het is goed om afspraken over de tijd te maken, maar het is wijs om daar flexibel in te zijn. De tijd 

vliegt soms voorbij en soms komen mensen te laat, daarin moeten we flexibel zijn. Anderzijds geldt ook, 

dat als jij degene bent die te laat komt, dat het dan respectvol is om dat te laten weten aan de anderen. 

 

Tijdens onze eigen Sjabbatsamenkomsten hebben we een tijd afgesproken wanneer iedereen arriveert. 

Daardoor is er 30 minuten tot een uur om met elkaar bij te praten. Soms duurde het zelfs nog langer 

voordat we met onze studie begonnen. Flexibiliteit doet iedereen goed, naar redelijkheid.   

 

Als we weten dat er nieuwe mensen komen, dan zorgen we ervoor dat zij weten hoe laat het begint en 

hoe laat we eten, omdat we samen de maaltijd gebruiken na het bestuderen van het Torahgedeelte. Wij 

organiseren het zo dat iedereen iets meebrengt om samen van te genieten. Voor sommige groepen is dat 

een prima methode, maar voor anderen niet. Elke groep moet voor zichzelf bepalen wat al dan niet 

werkt. Dat duurt soms even, en het gaat weleens mis, maar ook daarin moet je flexibel zijn. 

 

Zoals we al eerder zeiden, is het erg belangrijk om te vragen wat de verwachtingen zijn van de familie 

bij wie de samenkomst thuis wordt gehouden. In onze eigen groep rouleren we tussen 5-7 verschillende 

huishoudens; er zijn er niet twee hetzelfde. We moeten respect hebben voor de “regels van het huis”. 

Bijvoorbeeld, sommigen mensen willen graag dat je je schoenen uitdoet voordat je binnenkomt. 

Sommige families vinden het prima als er “nieuwe mensen” of “gasten” bij komen, terwijl anderen 

liever van tevoren mensen hebben ontmoet voordat ze hen in hun huis uitnodigen.   

 

Deze dingen moet je goed in gedachten houden. Respect voor elkaar is zo belangrijk, en als dergelijke 

regels worden overtreden kan het vertrouwen worden geschonden of de relatie beschadigd. Als het 

overtreden of niet respecteren van de regels een gewoonte wordt, dan kunnen we mensen afstoten zodat 

ze misschien niet meer willen meedoen. Het mag nooit zo zijn dat een scheiding wordt veroorzaakt 

vanwege gebrek aan respect. 

 

Denk eraan, deze mensen (misschien goede vrienden) hebben hun huis opengesteld, hun eigen 

persoonlijke, privéruimte voor het doel van gemeenschap en wellicht studie. Dat zou voor hen een zegen 

moeten zijn en geen last. Respecteer hen en hun huisregels. Wees een dankbare gast en wees een 

vriendelijke gastheer/vrouw. We moeten één lichaam zijn en elkaar liefhebben. Onderdeel van elkaar 

liefhebben is respect. 

 

Stap 3. Geniet 

Het mag nooit een last zijn om een huisgemeente te hebben, maar het moet een vreugde zijn, iets om 

naar uit te kijken. Het concept van een huisgemeente is eenvoudig, het zijn de mensen die het 



ingewikkeld maken. Hoe meer mensen, hoe ingewikkelder dingen kunnen worden, al is het alleen al de 

logistiek.   

 

Het is goed mogelijk dat niet iedereen in de groep goed met elkaar kan opschieten; er zijn altijd mensen 

die naar elkaar toetrekken vanwege gedeelde interesses, persoonlijkheid of misschien alleen al vanwege 

de leeftijd. Dat is prima; we moeten ons niet beledigd voelen als iemand closer is met een ander dan met 

ons. Die dingen gebeuren nu eenmaal; laat jaloezie of je eigen wensen niet in de weg staan van de 

vreugde die er zou moeten zijn als het lichaam samenkomt.   
 
Als je een Bijbelstudie houdt, moedig dan gesprekken aan waarin iedereen meedoet, maar probeer het 

niet van anderen te eisen. Mensen moeten delen en deelnemen als zij zich daar prettig bij voelen.  

 

Respecteer elkaars gedachten en meningen, ook al zijn ze anders dan de jouwe. Je hoeft het niet eens te 

zijn met alles wat iemand zegt, maar ga geen verhitte discussies aan. Iedereen kan profiteren van goede 

gezonde discussies, maar een verhitte discussie breekt relaties af en kan scheiding veroorzaken. Er zijn 

veel onderwerpen in de Schrift die voor scheiding kunnen zorgen, afhankelijk van hoe iemand ze uitlegt. 

 

Denk eraan dat niemand alle antwoorden heeft; niemand weet alles 100% correct, we hebben allemaal 

iets te leren. De Schrift heeft, net als mensen, grote diepte, en nieuwe inzichten en openbaringen komen 

door er samen in te studeren. We zijn een lichaam, maar zoals Paulus zegt zijn we verschillende leden. 

Wijs iets wat een ander zegt niet bij voorbaat af; luister en onderzoek alles.  

 

 

Een aantal struikelblokken om te vermijden  

 
Net als jij zijn wij mensen, en dat betekent dat we fouten maken. Uit onze eigen ervaring weten we dat 

er vijf potentiele struikelblokken zijn, en we raden je aan om die, indien mogelijk, te voorkomen. 

 

Struikelblok 1.) Het hebben van een leider tegenover een voorzitter 

Elke groep heeft iemand nodig om de dingen tot op zekere hoogte in goede banen te leiden. Maar het 

kan er heel goed voor zorgen dat zo iemand de leider wordt. Het is goed om leiders te hebben, als het op 

de juiste manier gebeurt, maar uit onze ervaring weten we dat het beter is om een groep individuen te 

hebben in plaats van één gezaghebbend persoon. We hebben ontdekt dat het Bijbelse model het beste is. 

We gaan daar uitgebreid op in, in onze studie: De Kerk: Zijn Model. Aan dat model proberen we ons zo 

veel mogelijk vast te houden, zelfs in onze eigen huisgemeente. Er is niet één persoon de leider.   
 
Ten aanzien van “voorgaan in de samenkomst”, is bij ons het hoofd van het huishouden waar we 

samenkomen de voorzitter. Er is een verschil tussen een leider en een voorzitter; hieronder een korte 

beschrijving van beide;    

 

Een leider bepaalt de toon en het doel van iets en verwacht van anderen dat die hem volgen; leiders gaan 

voorop en hebben het voor het zeggen.   

 

Een voorzitter helpt anderen om de betekenis te vinden, de dingen te begrijpen, en zorgt ervoor dat 

mensen betrokken blijven.   

 

In onze huisgemeente vervult het hoofd van het huishouden waar de samenkomst wordt gehouden beide 

rollen tot op zekere hoogte, al is het alleen maar om tijdens een Bijbelstudie niet in afleidende discussies 

te verzanden.   

http://119ministries.com/model


 

Dat is gewoon nodig!   

 

Als wij niet iemand in de groep hadden gehad die ons bij de les hield, zouden we regelmatig 30-45 

minuten praten over zijsporen. Dat waren wel goede gesprekken, maar niet de Torahstudie die we ons 

hadden voorgenomen. De persoon die ervoor zorgt dat het groepsproces goed verloopt is niet altijd de 

gastheer/vrouw, en dat hoeft ook niet per se.   

 

De gesprekken in goede banen leiden helpt iedereen om meer uit het gesprek te halen, dan wanneer 

iemand enkel wat antwoorden geeft. Discussies over zijpaadjes kunnen prachtig zijn en tot mooie 

inzichten en openbaringen leiden, dus we zeggen niet dat het fout is. Het is alleen goed dat er een 

voorzitter is die de gesprekken weer terugbrengt naar het eigenlijke onderwerp.   
 
Soms zorgden die zijsporen ervoor dat we niet het hele Torahgedeelte konden bespreken omdat we het 

veel te druk hadden met de bijzaken. Omdat een van onze doelen als groep was om het hele Torah 

gedeelte te bespreken, willen we proberen om indien mogelijk, zulke zijsporen te voorkomen. 

 

Struikelblok 2. Een enkele bron van kennis 

Als we het hebben over een enkele bron van kennis dan bedoelen we dat de groep op een persoon 

vertrouwt die precies vertelt hoe het allemaal zit. Het is prachtig om vragen te hebben, en in elke groep 

zitten waarschijnlijk een of twee mensen die meer kennis hebben dan de rest. En daar is absoluut niets 

mis mee. Het wordt een probleem als iedereen zijn vragen alleen maar aan deze personen gaat stellen in 

plaats van dat de groep er als geheel over doorpraat.   
 

Als iemand meer kennis heeft, dan is het geweldig voor hen om dat te kunnen delen!   

 

Het gesprek over de vraag moet echter niet altijd bij hen eindigen. Het is absoluut makkelijker om een 

vraag te stellen, het antwoord te krijgen, en daarna verder te gaan, maar dat levert ons niet per definitie 

het meeste op. 

 

Er zijn momenten geweest in onze samenkomsten dat een van de leraren van 119 aanwezig was en dat 

de mensen bijna al hun vragen op een persoon afvuurden; en voor de rest deed niemand echt mee.   
 
Het is geweldig als er iemand bij is met kennis, maar daardoor was er niet veel discussie en groei voor 

de rest van de groep. Tot op zekere hoogte kan het daardoor al gauw een one-man show worden en 

zetten we zo’n persoon op een voetstuk. Dat was niet het doel van onze gemeenschap.   

 

Omdat we merkten dat het die kant op ging, hebben anderen in de groep er hard aan gewerkt om een 

positie in te nemen waarin zij een grotere rol hadden. De leraar beantwoordt nog steeds de vragen, maar 

er is meer onderlinge discussie, en gedachten en ideeën worden geuit. We kunnen dieper op de materie 

ingaan als we niet slechts vertrouwen op de gedachten van een enkele persoon.   

 

We zijn nog steeds onderweg en we zijn allemaal zelf verantwoordelijk voor wat we weten, niet voor 

wat iemand ons vertelt. We moeten zelf studeren en zelf alles onderzoeken.   

 

  



Struikelblok 3.) Een persoonlijke agenda hebben in de groep 

We hebben allemaal ons eigen leven en dingen die we daarin willen bereiken. Velen van ons hebben een 

zekere “bagage” die we met ons meedragen of het nu is bij onderlinge kwesties met anderen in de groep, 

ervaringen uit het verleden die bepalen hoe we de dingen zien, of andere dingen die ons beïnvloeden. 

Deze zaken kunnen van invloed zijn op de dynamiek van de groep en op de manier waarop de 

gesprekken verlopen.   

 

We moeten voorzichtig zijn dat dergelijke zaken geen belemmeringen worden in de groep en in de 

gesprekken. Soms komen er mensen binnen met een persoonlijke agenda. Misschien is het iets simpels 

als dat ze willen bewijzen dat ze de gelijke zijn van iemand anders, of misschien willen ze laten zien dat 

ze meer kennis hebben dan een ander, of ze willen dat de groep de dingen net zo gaat zien als zij. Met 

geen van deze zaken dien je de anderen, maar ook niet jezelf. 

 

Als je verschillende gedachten en opvattingen hebt, dan is het mooi daarover te spreken; maar probeer 

niet om iemand anders te “bekeren” of te dwingen om jouw positie over te nemen. We zijn een lichaam, 

maar we hebben allemaal onze persoonlijke wandel en relatie. Het is prima dat niet iedereen het met je 

eens is, als jij de waarheid hebt dan zal een discussie hen misschien helpen om het ook te zien met de 

hulp van de Vader. Tegelijkertijd kan het ook zo zijn dat je niet “de waarheid” hebt, maar dat het je 

huidige opvatting is.   

 

Een goed gesprek kan je helpen om iets te zien dat je nog niet wist of je nog niet realiseerde. Als het een 

doel van je huisgemeente is om samen de Schrift te bestuderen, dan moeten we open harten en verstand 

hebben om open te staan voor datgene dat de Vader ons wil laten zien. Ooit hadden we overtuigingen 

waarvan we zeker wisten dat die nooit zouden veranderen (bijvoorbeeld dat Gods Wet niet meer van 

toepassing is voor ons), maar na studie en openbaring van de Vader hebben we een ander perspectief 

gekregen.   

 

Als we niet openstaan voor wat de Vader ons wil laten zien door het gesprek met andere individuen, dan 

missen we het punt; en omdat we afhankelijk zijn van interactie met anderen, zorgen we er daardoor 

misschien voor dat zij de waarheid niet zien. De Vader is de auteur en voleinder van ons geloof, dat zijn 

wij niet en we moeten niet proberen om dat voor anderen te willen zijn. Sta er voor open om alles te 

onderzoeken, zelfs je eigen geloof en opvattingen.  We raden je aan om een ander niet met de Bijbel om 

de oren te slaan om ervoor te zorgen dat ze het met je eens zijn. Daarmee doe je meer kwaad dan goed. 

 

Struikelblok 4.) Hoe ermee om te gaan als je het oneens bent 

Iedereen heeft weleens een gesprek gehad met een ander dat enigszins uit de hand liep. We zijn allemaal 

mensen en we maken allemaal fouten en de meesten van ons zijn op zeker moment weleens gekwetst. 

Als dat gebeurt, moeten we snel zijn om te vergeven en langzaam in boos worden. Als iemand je kwetst, 

of je op een of andere manier tekort doet, dan zegt de Bijbel dat we naar die persoon toe moeten gaan en 

het erover moeten hebben. We hebben ontdekt dat dat de beste manier is om met dingen om te gaan in 

onze groep. Net zoals wanneer een broeder zondigt de opdracht geldt om naar die ander toe te gaan, 

geldt dat ook wanneer er onderlinge onenigheid is. Het Bijbelse model staat in Mattheus 18:15-17.   

 

Mattheus 18:15-17 

“Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en 

hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, 

neem er dan nog een of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord 

vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de 

gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. 



 

Nogmaals, we moeten naar onze broeders toegaan als er iets speelt; en dat geldt niet alleen als er sprake 

is van een zonde. We moeten onze onenigheid en pijn bespreekbaar maken met de betrokken personen; 

dat is de enige manier om dingen echt op te lossen.   

 

Als je naar anderen toegaat met het probleem van de betrokken partij, is dat zelden een oplossing voor 

het probleem en kan er zelfs een nieuw probleem door ontstaan wat we verderop zullen bespreken.   

 

Wil je meer onderwijs over hoe je kan reageren als je gekwetst wordt, bekijk dan onze studie Wij 

voelden ons beledigd.   

 

Als we toestaan dat onenigheid onze gevoelens beïnvloed dan riskeren we een breuk in het lichaam. Er 

is al te veel verdeeldheid in wat het ene verenigde lichaam van de Messias zou moeten zijn.   

 

Door onenigheid over de manier waarop iemand “de naam” schrijft of uitspreekt, welke kalender 100% 

perfect is of hoe iemand aanbidt (of ze zingen, dansen, etc.) wordt niemand gered en komt niemand tot 

de waarheid van het Woord.   

 

Er zijn nu eenmaal persoonlijke verschillen in uitleg, we zijn allemaal onderweg. Laat zulke dingen niet 

onnodig tot breuken in je huisgemeente leiden. Als je uiteindelijk toch uit elkaar gaat, dan raden we je 

aan om geen “wij vs. zij” houding aan te nemen. Wil je meer weten over het onderwerp eenheid, bekijk 

dan onze studie Echad: De noodzaak tot eenheid. We bevelen je ook van harte aan om Efeziërs 4 te 

bestuderen over hoe we moeten zijn en doen als kinderen van JHWH. 
 

Struikelblok 5.) Roddel en laster 

Het is jammer dat dit onderwerp in de lijst staat, maar het is de realiteit dat we mensen zijn die soms 

roddelen, zeker als er problemen zijn tussen mensen onderling. Weet je nog wat we in Stap 3 zeiden 

over met plezier deelnemen aan de samenkomsten?   

 

Roddel en slecht over elkaar spreken achter iemands rug om (of zelfs als ze erbij zijn) is een van de 

manieren om de vreugde weg te nemen bij mensen in de groep.  Het zorgt voor verdeeldheid, gekwetste 

gevoelens en brengt een gebrek aan liefde voor onze naasten aan het licht. Daarom verwijzen we naar 

Struikelblok 4 over hoe je moet omgaan met onenigheid. Als je een kwestie hebt met iemand anders, 

dan moet je daar met die persoon over gaan praten, niet met anderen in de groep.   

 

Er is een verschil tussen het ventileren en bespreken van een situatie waarin je op zoek bent naar advies 

van oudsten (mensen van wie je vertrouwt dat ze recht tegenover God staan en altijd naar de Bijbel 

zullen verwijzen indien mogelijk) als je eraan werkt hoe je ermee om moet gaan of het moet oplossen, en 

het praten over iemand anders en de problemen die jij met hen hebt.   

 

Denk eraan hoe we onze broeders moeten behandelen. 

 

Leviticus 19:11-18 

 “U mag niet stelen, u mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed 

afleggen in Mijn Naam, en zo de Naam van uw God ontheiligen. Ik ben de HEERE. 

http://119ministries.com/it-was-a-matter-of-self-offense
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U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de 

nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken en vóór een 

blinde mag u geen struikelblok neerleggen, maar u moet uw God vrezen. Ik ben de HEERE. 

U mag geen onrecht doen in de rechtspraak, u mag geen partij trekken voor de arme en de 

aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder 

uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan, u mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben 

de HEERE. 

U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen 

zonde op hem laadt. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, 

maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE. 

En ook Efeziërs 4. 

Efeziërs 4:29-32 

Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat 

het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u 

verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en 

laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar 

vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. 

 

Als laatste herinnering aan dit onderwerp lezen we Hebreeën 10 nog een keer. 
 

Hebreeën 10:23-25 

Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is 

getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten 

wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar 

aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. 

 

 

Wat wij doen of hebben gedaan 

 
In de loop der jaren zijn de leden van onze staf bij verschillende huisgemeentes betrokken geweest, en 

niet twee zijn gelijk. Elke gemeente heeft facetten die hun voordeel hebben, maar ook hun nadelen. We 

zijn echt geen experts die precies weten hoe alles moet gaan. We willen graag iets delen wat wij hebben 

meegemaakt en misschien kun je er je voordeel mee doen. 

 

Voedsel 
In veel huisgemeentes is een moment geïntegreerd om samen te eten, of dat nu een snack is of een 

volledige maaltijd. De groepen waar wij bij hebben gezeten hadden de voorkeur voor de potluck 

methode waarbij iedereen wat meeneemt om te delen, en daardoor blijven de kosten van de 

bijeenkomsten laag en er ontstaat verscheidenheid omdat iedereen andere specialiteiten heeft.   

 

Voor mij is dat een van de favoriete onderdelen van een huisgemeente, ik hou van eten en nieuwe 

dingen proberen! Om de een of andere reden zijn de mensen van JHWH fantastische koks! 

 

In het verleden gingen we eten voordat we Bijbelstudie gingen doen, en dat was een goede manier.  



Op dit moment eten we nadat we met elkaar hebben gesproken over de Bijbel. Soms eten we ook wat 

snacks van tevoren, tijdens of na de studie, zeker als er kinderen in de groep zijn! Elke groep moet voor 

zichzelf bekijken wat het beste werkt en daarnaar handelen. Er is geen formule welk voedsel en welk 

drinken moet worden opgediend per maaltijd.   

 
Een ding dat onze groepen hebben gedaan om ervoor te zorgen dat de maaltijd gestructureerd verloopt, 

is het aanmaken van een besloten of geheime groep op Facebook. De dames gebruiken deze groep om 

mee te delen waar de samenkomst zal zijn en wat ze mee gaan nemen. Daardoor kunnen ze de 

maaltijden beter coördineren zodat niet iedereen een toetje meeneemt (niet dat ik zou klagen als dat wel 

zou gebeuren).   

 

We gebruiken de Facebookgroep ook om anderen te laten weten als we er niet zijn, als er ergens gebed 

voor nodig is, of om interessante artikelen te plaatsen of inzichten over een Torahgedeelte. Je kan het op 

allerlei manieren gebruiken, we hebben ontdekt dat het een handig middel is om contact met elkaar te 

hebben en de boel te organiseren. 

 

Torahstudie en discussie 

 
Het primaire doel in onze huisgemeentes op Sjabbat is het bespreken van het wekelijkse Torah gedeelte 

en andere bijbelgedeeltes. De nadruk ligt echter op het bestuderen van het Torah gedeelte. De leden van 

onze huidige groep hebben dat in de loop der tijd op veel verschillende manieren gedaan.  

 

Ooit lazen we het hele Torah gedeelte hardop voor. Dat hield in dat we om de beurt hardop een 

hoofdstuk of gedeelte voorlazen. We hadden niet vastgesteld welke Bijbelvertaling moest worden 

gebruikt; het was behulpzaam voor de mensen die er in de week ervoor niet aan toe waren gekomen om 

het gedeelte te lezen. Een van de grootste voordelen van deze methode was dat er door verschillende 

mensen verschillende vertalingen werden gebruikt. Soms wordt iets dat in de ene vertaling onduidelijk 

is, helder door hoe het in een andere vertaling staat; op die manier hardop lezen gaf bepaalde mensen 

nieuwe inzichten waardoor hun geloof groeide.  

 

Ik las en studeerde ook persoonlijk meerdere bronnen voordat ik de kehille bezocht.  

 

Kahal/ Kehille, Strongs H6950/6951 ָקָהל 

Verzameld zijn, samenkomen, samenkomst, gemeenschap, vaak over Israël die samenkomt voor een 

religieuze ceremonie. (Kohlenberger/Mounce Hebreeuws Woordenboek) 

 

Ik luisterde dan naar iemand die een vers voorlas in een andere vertaling en keek of ik het daardoor in 

een nieuw daglicht zag of nieuwe dingen ontdekte. Aan de andere kant, kan het hardop voorlezen van 

het hele Torah gedeelte erg veel tijd in beslag nemen, zeker in de weken dat het gedeelte erg omvangrijk 

is. Dus je moet voor jezelf bepalen of je dat al dan niet wilt doen. Als we klaar waren met het gedeelte, 

gingen we weer door het Torah gedeelte, hoofdstuk voor hoofdstuk, en stelden vragen of spraken erover. 
 
Een andere groep die ik bezocht splitste zich op een bepaald moment van de samenkomst uiteen in een 

mannen- en vrouwengroep. We kwamen eerst samen en openden met gebed, maar daarna gingen de 

mannen naar boven en de vrouwen bleven beneden. Bij deze samenkomsten was het de bedoeling dat 

ieder voor zich het Torah gedeelte had gelezen, en konden we alle tijd gebruiken om er samen over te 

spreken en/ of vragen te stellen en commentaren te delen. Een van de grote voordelen van deze 

opsplitsing was dat niet iedereen zich er prettig bij voelt om vragen te stellen of te spreken in een grote 

groep.   



 

Er is veel te zeggen voor kleine groepen, het kan een intiemere omgeving creëren waardoor er op grotere 

schaal mentorschap kan plaatsvinden dan als iedereen bij elkaar is. Ik kan alleen maar uit mijn eigen 

ervaring spreken, maar bij de mannen waren er soms onderwerpen die een aantal heren niet wilde delen 

in gemengd gezelschap. Doordat we opsplitsten konden ze meer open praten over onderwerpen, zoals 

seksuele zaken of vragen hoe ze een betere vader en geestelijke leider konden zijn in hun huis. Wat dat 

betreft had opsplitsen veel voordelen. Een ander voorbeeld van dit voordeel was voor mijn eigen 

dochter, die toen tussen de 11 en 13 was. Zij genoot van de tijd met de vrouwen omdat ze vragen kon 

stellen of gesprekken hoorde over onderwerpen die ze niet zou horen in gemengd gezelschap. 

 

Nadat zowel de mannen als de vrouwen hun afzonderlijke gesprekken hadden afgerond, kwamen we 

weer bij elkaar en bespraken onbeantwoorde vragen of deelden inzichten en gespreksonderwerpen die 

waren besproken.   

 

Het nadeel van deze methode is dat belangrijke punten soms werden vergeten als we weer samen 

kwamen. Soms ging het gesprek over zaken waar beide geslachten van hadden kunnen profiteren, omdat 

mannen en vrouwen anders zijn, en dingen anders bekijken. Dus er zijn nadelen; nogmaals elke groep 

moet zelf beslissen welke manier bij hen past. 

 

In onze huidige groep lezen we het Torahgedeelte niet hardop voor, maar komen we samen in de 

veronderstelling dat iedereen het al heeft gelezen. Dat doen we om de tijd die anders nodig is om voor te 

lezen, nu kan worden gebruikt voor gesprekken en vragen. We gaan hoofdstuk voor hoofdstuk door het 

Torah gedeelte waardoor we over elk gedeelte kunnen spreken. Dit is natuurlijk ook niet perfect, omdat 

niet iedereen alles altijd heeft gelezen. 

 

De groep kan ook een beetje te groot zijn, en niet iedereen zijn vragen wil stellen voor zo’n grote groep 

mensen; sommigen hebben podiumvrees. Met zoveel mensen komt het ook eerder voor dat er over 

zijsporen wordt gesproken en dan is het moeilijk om weer terug te gaan naar het Torahgedeelte. Omdat 

we na onze gesprekken met elkaar eten gebeurt het soms, dat als de discussie erg lang duurt, een aantal 

vrouwen alvast naar de keuken gaat om het eten op te warmen of alles voor te bereiden zodat het klaar 

staat als iedereen eraan toe is. Daardoor missen zij soms een deel van het gesprek. 

 

Kinderen 

Zoals bij veel huisgemeentes het geval is, hebben ook wij een aantal kinderen in verschillende leeftijden. 

Wij, als ouders, hebben de opdracht om onze kinderen de Torah te leren, en er is een tijd geweest dat we 

de kinderen lieten meedoen aan onze gesprekken. Toen er op een gegeven moment meerdere kleine 

kinderen waren en we het gedeelte hardop voorlazen, lieten we alle kleine kinderen rustig op de vloer 

tussen ons in zitten. Sommigen gingen kleuren, anderen tekenden of speelden met wat speelgoed. Op 

deze manier hoorden ze het Woord en leerden ze om stil en rustig te zijn als anderen aan het woord 

waren en er uit het Woord van God werd gelezen. 

 

Als we dan klaar waren met bidden en hardop lezen, dan vroegen we aan de kinderen of iemand van hen 

vragen had, en op dat moment konden ze hun vragen stellen. Op het moment dat al de vragen van de 

kinderen waren beantwoord, mochten ze andere dingen gaan doen en zou het “volwassenen” gesprek 

beginnen.   

 

Weet je nog dat we het over de huisregels hadden? Ook ten aanzien van dit onderwerp is dat aan de 

orde. In sommigen huizen wordt van de kinderen verwacht dat ze zitten als het Torah gedeelte wordt 



voorgelezen, terwijl ze in andere huizen buiten mogen spelen. Dat is afhankelijk van de voorkeur van de 

gastheer- en vrouw, hun situatie en wat de ouders het beste vinden.   

 

Omdat we op dit moment het Torahgedeelte niet hardop voorlezen, vinden we het niet noodzakelijk dat 

de kleintjes stil zitten, maar laten we ze naar buiten gaan om te spelen. Er zijn ook families die van hun 

grotere kinderen verlangen om bij de volwassenen te blijven en deel te nemen aan het gesprek. 

Nogmaals, elke gemeenschap is anders en je moet zien uit te vinden wat voor jouw groep het beste 

werkt. 

 

Er zijn geen harde regels die moeten worden gevolgd, en er is ook geen trucje om je huisgemeente te 

laten groeien. Uiteindelijk hebben we allemaal de liefde voor JHWH nodig, de liefde voor onze naasten, 

een open hart en een open verstand, en een verlangen om te blijven groeien.   

 

Als je van plan bent om een huisgemeente te beginnen, of je aan te sluiten bij een bestaande groep, dan 

is er een aantal dingen dat je moet overwegen of uitzoeken.   

 

 Je moet weten wat het doel is van de groep (wat verwachten jij en zij van de gemeenschap) 

 Hoe wil jij dat de groep functioneert of hoe functioneert de groep (logistiek zoals tijd en plaats, 

voedsel of niet, etc., en sociale verwachtingen) 

 Brengt het vreugde en verandering in het lichaam van de Schepper, of levert het stress op en heb 

je er een hekel aan om erheen te gaan?   

 

Vanuit onze eigen ervaring weten we dat er vijf primaire struikelblokken zijn die je moet proberen te 

voorkomen. Als je ze niet kan voorkomen, dan is het belangrijk dat je weet hoe je ermee om moet gaan.   

 

Die struikelblokken zijn: 

 Een leider tegenover een voorzitter 

 Een enkele bron van kennis  

 Kom niet met een persoonlijke agenda in de groep om die aan anderen op te leggen 

 Leren hoe je moet omgaan met onenigheid 

 Doe je best om roddel en laster te voorkomen.   

 

Dit zijn 5 belangrijke onderwerpen die je binnen je groep in de gaten moet houden. Of je nu helpt om 

het mogelijk te maken of alleen maar op bezoek komt. Als je zulke dingen ziet gebeuren, praat er dan 

over met de groep en probeer het te voorkomen voordat het de groep uiteindelijk uit elkaar drijft. 

 

Uiteindelijk wordt je huisgemeente wat jij ervan maakt. Streef ernaar om JHWH in het centrum te 

houden, houd je vast aan de Bijbel, en toets alles daaraan. Dat is alles wat we kunnen doen. 

 
Nogmaals, we zijn geen experts maar we hebben iets gedeeld uit onze eigen ervaringen. We bidden dat 

de dingen die we hebben gedeeld waardevol voor je zijn, of je nu op zoek bent naar een huisgemeente of 

er aan deelneemt.   

 

We hopen dat deze studie tot zegen is geweest. Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken. Sjalom 

 

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net 

(Engelstalig onderwijs) 

 

  

http://www.testeverything.net/


Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.  

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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