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- aanleiding -
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American Party



Handelingen 2:42-47

42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden 
met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan 
het gebed. 
43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, 
vervulden iedereen met ontzag. 44 Allen die het geloof hadden 
aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze 
verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder 
degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag kwamen ze trouw en 
eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en 
gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.
47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer 
breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden 
worden.



Handelingen 2:42-47

• Toegewijd aan onderwijs

• Gemeenschap

• Breken van het brood

• Gebed



DEFINITIE van GEMEENTE

De gemeente is een gezin van onvolmaakte vrouwen en 

mannen, jong en oud, van allerlei achtergronden, 

etnische groepen en met verschillende verhalen, 

die samenkomen door de genade van Christus, 

om Jezus te aanbidden, 

en die afhankelijk zijn van de aanwezigheid en kracht 

van de heilige Geest om samen op een missie te zijn 

voor de glorie van God.



1. DE ‘NO SHOW’

Galaten 5:13

…dien elkaar in liefde



2. DE PERSOON DIE ‘NIETS MEE NEEMT’

Efeziërs 2:10 (HSV)

Want wij zijn Zijn maaksel, 

geschapen in Christus Jezus 

om goede werken te doen, 

die God van tevoren bereid heeft, 

opdat wij daarin zouden wandelen.



3. DE ‘IK NEEMT MAAR 1 STUK MEE’ PERSOON

2 Corinthiërs 9:11

U bent in ieder opzicht rijk geworden 

om in alles vrijgevig te kunnen zijn…



4. DE KLAGER

1 Petrus 4:9

Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen.



5. DE PERSOON DIE ‘ALLES OP EET’

Filippenzen 2:3-4

Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, 

maar acht in alle bescheidenheid 

de ander belangrijker dan uzelf.

Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, 

maar ook die van de ander.



6. DE ‘IK DURF NIKS NIEUWS TE PROBEREN’ 
PERSOON

Openbaringen 7:9

Hierna zag ik dit: 

een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, 

uit alle landen en volken, van elke stam en taal.



7. DE ‘IK BEN ER’ PERSOON

1 Corinthiërs 14:26

Wanneer u samenkomt 

draagt iedereen wel iets bij 

…

Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn!



HOUDING

van

GAST

naar

GASTHEER en GASTVROUW
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VRAGEN VOOR GESPREK – VRAAG 1

Wat zouden mensen missen 

als jouw plek aan tafel leeg is?



VRAGEN VOOR GESPREK – VRAAG 2

Wat is jouw bijdrage? 

(aan de American Party)



VRAGEN VOOR GESPREK – VRAAG 3

Wat weerhoudt je om 

iets mee te nemen 
(aan tafel/in het samen gemeente zijn)?


