
Eenheid  en verbinding onder christenen 
 
Deze keer een gezinsmoment over eenheid en verbinding onder christenen (4-14 jaar) De 
aanleiding voor dit gezinsmoment is de Week van gebed voor eenheid van christenen. De 
Heere Jezus vond eenheid onder zijn volgelingen heel belangrijk( Joh. 17). Voor de voortgang 
van het Evangelie en de komst van Zijn Koninkrijk (Joh 17:21). Bid voor verzoening over de 
verdeeldheid en Gods genade voor verbondenheid.  
 
 
Opdracht 
- Zoek buiten verschillende takjes die te breken zijn .  
- Ga om de tafel zitten en bind de takjes tot één bos. Geef de kinderen om 
de beurt deze bos met takjes en vraag ze om het te breken. Het zal niet 
lukken.  
- Geef vervolgens elk kind een takje uit de bos en vraag ze opnieuw om het 

te breken. Nu zal het wel lukken. 

 

 Bespreken  
1. Kijk eens goed naar de verschillende takjes. Wat valt je op? (Ze zijn 
allemaal anders). 
2. Eén takje kun je wel breken, maar meerdere takjes bij elkaar niet. Wat 
kunnen we daarvan leren? 
3. De takjes werden een eenheid door ze aan elkaar te verbinden. Wat 
kunnen we daarvan leren?  
4. De Bijbel noemt dit: eensgezind zijn of één zijn. In de Bijbel staat heel vaak 

de oproep aan christenen om een eenheid / eensgezind te zijn. Hoe kunnen christenen ondanks 

verschillen toch een zijn ?  

 
Lezen 
Efeze 4 vers 1-7 en 12-13 en bespreek deze verzen met behulp van de volgende vragen:  
1. Elk mens is verschillend. Hoe hoor je dat in vers 7?  
2. Wat moeten de mensen in Efeze proberen vast te houden (vers 3a)? Wat betekent dat? (Er 
moet geestelijke eenheid zijn tussen de leden van de gemeente, ze moeten één zijn)  
3. Wat is de band die de verschillende leden bij elkaar houdt (denk aan het touw of elastiek dat 
de takjes bij elkaar hield) (vers 3b)? Wat betekent dat (zie ook vers 2)? (In Kolossenzen 3:14 
noemt Paulus ook liefde als band)  
4. Wat is het lichaam van Christus? (De Kerk)  
5. Waarom is eenheid in de kerk zo belangrijk (vers 4-6)?  
6. Waarvoor heb je elkaar nodig (vers 12)? (Om elkaar te helpen, op te bouwen (1 Korinthe 12), 
samen verder te komen, samen door het leven te gaan, samen meer te leren van de Heere Jezus, 
samen de Heere te loven (Romeinen 15:5-6))  
7. Wanneer zal de eenheid volmaakt zijn (vers 13)? (In de hemel) 

 

 

 



 

Je kunt met elkaar een lied zingen over eenheid of eensgezindheid.  
 
De kerk van alle tijden  
De kerk van alle tijden, kent slechts één vaste grond.  
’t Is Christus Die door lijden Zijn volk aan Zich verbond.  
Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af.  
Hij was ’t Die door Zijn sterven, aan haar het leven gaf.  
 
Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één,  
Is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen.  
Eén Geest, één vast vertrouwen, één doop, één heil’ge dis;  
Eén Heer’ op Wie te bouwen, haar troost en rijkdom is.  
 
God houdt Zijn Kerk in leven, hoe ook bespot verdrukt,  
Door dwalingen omgeven, verscheurd, uiteengerukt.  
Al roepen van de tinnen de wachters nog: ‘Hoe lang?’  
Straks gaat de dag beginnen, en ’t klagen wordt gezang. 
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Toepassing 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kerkboekje.nl 



© www.bijbelsopvoeden.nl (afbeelding via Pixabay) 
 

2 Korinthe 13 vers 11 
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