
Hoe word ik een christen 
  
De uitdrukking "Nieuwe Testament Christianity" betekent gewoon om dingen te doen 
zoals het nieuwe Testament wordt beschreven. God heeft een "patroon van goede 
woorden" voor het christelijk geloof en we zijn te "hold" naar dit patroon (2 Tim 1: 13). 
God's patroon maakt deel uit van de "narrow gate" die tot leven leidt (Mt. 7: 13-14) en 
dit patroon, als zullen mensen het gebruiken, elimineert religieuze verwarring en 
religieuze division (vergelijk 1 Kor. 14: 33). Wanneer mensen onwetend van Gods 
patroon zijn of zij een deel ervan verwerpen, zal er honderden of duizenden 
verschillende religieuze groepen dat alle belijden "christen." De ware volgelingen van 
Christus weten dat God een specifieke manier heeft van doen en het is essentieel om 
"aan te houden het patroon" (vergelijk 1 Kor. 4: 17). 
Een van de meest elementaire onderdelen van Gods patroon is gevonden in conversie 
(de manier waarop iemand een christen wordt). Zoals blijkt uit de volgende grafiek, 
vereist Gods patroon voor conversie geloof (geloof), berouw (een keerpunt van de 
zonde), bekentenisen doopsel (onderdompeling in water) voor de vergeving van de 
zonden. 
  

Bible verse Gods gebod Gods gebod De zegen 
Markus 16: 16: Geloof en gedoopt worden Opgeslagen 
Handelingen 2: 

38: 
Bekeren en gedoopt worden Verlossing van de zonden 

Handelingen 

16: 22: 
Ontstaan en gedoopt worden Zonden wegwassen 

  
De informatie in Markus 16: 16 is vergeleken met een trein; net als boxcars samen met 
een koppeling pincode, zodat het woord "en" sluit zich aan bij zijn toegetreden samen 
de commando's van "verloochenenf"en"doopsel" (Jezus zei een persoon moet geloven 
en worden gedoopt voordat hij kan worden "gered"). Aangezien die in Handelingen 2 
hadden gehoord en geloofde dat de feiten van het evangelie (Handelingen 2: 37), 
kregen ze te horen op "bekeren en worden gedoopt" zodat ze ontvangen kunnen de 
"vergeving van zonden" (Handelingen 2: 38). De informatie in Handelingen 2 biedt ook 
een uitstekende illustratie van bekering, een woord dat bedoeld "om te veranderen 
voor het beter." People die had voorheen haatte Jezus (Handelingen 2: 36) berouw (ze 
begon om liefde en Jezus volgen). Na mensen geloof en zich bekeren, ze zijn gedoopt, 
een handeling die "zonden wegspoelt" (handelingen 16: 22). 
In aanvulling op de passages in de bovenstaande grafiek, de Bijbel verklaart ook het 
doel van het doopsel in Galaten 3: 27 (Paul zei doopsel zet mensen "in Christus"). Als 
een persoon oud genoeg is om verantwoording af te leggen voor zijn daden, is hij "in 
Christus" of "out of Christus." Als een persoon is oud genoeg om te worden 
verantwoordelijk voor zijn acties en hij "van Christus is", heeft hij geen geestelijke 
zegeningen, een van die redding is (2 Tim 2: 10). Degenen die "in Christus zijn" 
hebben alle geestelijke zegeningen (Efeziërs 1: 3), een daarvan is de zaligheid. 
Volgens Galaten 3: 27, een persoon wordt niet geactiveerd "Christus" totdat hij goed 
heeft gedoopt. 
     In aanvulling op Jezus en Paul zeggen dat doopsel onderdeel van het proces van 
de zaligheid is, is er de informatie in 1 polystyreenschuim 3: 20-21. Peter beschreven 



hoe water diende als een scheidingslijn voor Noach en zijn gezin (God gebruikt een 
overstroming te scheiden de opgeslagen van de verloren, majoor 6-7). Water 
opgeheven de ark en die in het voor de veiligheid en water veroorzaakt de niet-
opgeslagen te verdrinken. In feite, Peter zei Noach en zijn gezin werden "door water 
gered" (1 polystyreenschuim 3: 20). Peter zei ook er is een "ware gelijkenis" voor 
mensen vandaag en deze "ware gelijkenis" is "doopsel" (1 polystyreenschuim 3: 21). 
Met andere woorden, just zoals water gescheiden de opgeslagen van de verloren in de 
oude wereld, dus water (doopsel) nu verdeelt de opgeslagen van de verloren onder de 
christelijke jaartelling (zie opnieuw de bovenstaande grafiek). Peter verder opgemerkt 
hoe doop is niet voor de "vuiligheid van het vlees" (het is niet een proces om fysieke 
vuil te verwijderen), 1 polystyreenschuim 3: 21. Doopsel is voor spirituele vuiligheid — 
zonde— zoals uiteengezet in Handelingen 2: 38 en fungeert 22: 16. 
Er was geen speciale macht in het water dat Noah van de niet-opgeslagen gescheiden 
en er is geen speciale macht in het water, dat nu gebruikt wordt om te dopen van 
mensen. Onze rechtvaardiging van de zonden komt door Jezus bloed (Paul maakte dit 
punt in Romeinen 5: 9 en hij legde uit hoe dit proces werkt in Romeinen 6: 1-4). 
Zoals blijkt uit de volgende afbeelding wordt die voorwaarde via de hoffelijkheid van We 
Care ministeries, zondaars toegang de voordelen van Jezus bloed tot door reenacting 
van de heer dood, begrafenis en opstanding. Nadat een persoon is van mening, hij is 
niet opgeslagen. De gelovige moet ervaring een "dood". Deze dood is een andere 
beschrijving voor berouw (mensen moet draaien van de zonde. Vergelijk Kolossenzen 
3: 7; Handelingen 2: 38; LK. 13: 3; Handelingen 17: 30). Moet "sterven mensen aan 



onde" (bekeren) zodat ze niet "in zonde sterven" (eeuwig verloren gaan in de hel). 
 

 
 
Nadat een persoon heeft verondersteld en berouw (gestorven zonde), hij is klaar om te 
erkennen dat Jezus de zoon van God is (Handelingen 8: 37; 1 Tim 6: 12) en vervolgens 
worden "begraven met Christus door doopsel" (Romeinen 6: 4). Nadat een persoon 
goed heeft gedoopt, hij heeft "nieuwheid van het leven" (Romeinen 6: 4). 
Velen geloven dat "nieuw leven" (redding, vergeving van zonden en alle geestelijke 
zegeningen) komt voordat doopsel, maar de Bijbel zegt herhaaldelijk dit is onjuist. 
Jezus zei een persoon is "gered" na gedoopt te worden (Markus 16: 16). Peter zei een 
persoon heeft de "vergeving van zijn zonden" nadat hij gedoopt was (Handelingen 2: 
38). Ananias zei zonden worden "gereinigd" door gedoopt te worden (handelingen 16: 
22). Paulus zei "doopsel" zet mensen in Christus (Galaten 3: 27). Een persoon ontvangt 
"nieuw leven" nadat doopsel (Romeinen 6: 4). Jezus zei een persoon moet worden 
"opnieuw geboren" (Johannes 3: 3) en dit nieuwe geboorte water vereist (Johannes 3: 
5). God heeft een specifiek patroon voor de zaligheid en dit patroon vereist mensen 
geloof hebben, zich bekeren van hun zonden belijden dat Jezus de zoon van God is en 
worden "begraven met Christus" voor de "vergeving van hun zonden." 



     De beschrijving van de doop als een "begrafenis" (Rom. 6: 4 en Kolossenzen 2: 12) 
vertelt ons dat Bijbel doopsel vereist onderdompeling (we niet begraven iets doen door 
beregening of vuil op het gieten). Een begrafenis betekent iemand of iets wordt gedekt 
en dit is wat Nieuwe Testament doopsel vereist (een persoon is ondergedompeld in en 
dus vallende water). Toen Johannes was dopende mensen, zijn doopsel nodig is "veel 
water" (Johannes 3: 23). In feite, zegt dit vers dat John gedoopt in deze plaats "omdat" 
er was er veel water. 
Doopsel voor de vergeving van de zonden is een essentieel onderdeel van Gods 
patroon voor conversie, maar dit is slechts een van de kenmerken van het nieuwe 
Testament Christendom. God heeft ook een speciale plaats genaamd de "kerk" () 
gemaakt dit woord beschrijft de opgeslagen). Jezus beloofd te "zijn kerk bouwen" (Mt. 
16: 18) en deze belofte nodig hem te sterven een vreselijke dood (Handelingen 20: 28). 
Jezus bouwde zijn kerk en hij alleen een kerk gebouwd (merk op dat in Mt. 16: 18 het 
woord "kerk" enkelvoud is). 
In Efeziërs 1: 22-23 Paul genoemd de "kerk" Jezus "lichaam" ("aan de kerk, die zijn 
lichaam is"). Een andere manier, verklaarde Paul bevestigd dat de woorden kerk en het 
lichaam zijn onderling verwisselbaar ("kerk" en "body" beschrijven hetzelfde). De 
betekenis van dit feit wordt gezien in Efeziërs 4: 4, een plaats waar Paulus zei God 
heeft alleen "één lichaam." Aangezien dere alleen "één lichaam" (Efeziërs 4: 4), en 
deze "één lichaam is de kerk" (Efeziërs 1: 22-23), dere is een kerk dat Gods 
goedkeuring heeft. Vele andere kerken kunnen worden gevonden in de wereld, maar 
deze kerken geen deel uitmaken van de kerk gebouwd door Christus. Deze andere 
kerken zijn valse groepen die zijn aangelegd door mannen (Mt. 15: 8-9) en Jezus zei 
deze groepen zal een dag worden vernietigd omdat God hen niet bouwen (Mt. 15: 13). 
Het probleem met namaak kerken is zo slecht dat Jezus zei: "niet eenieder die tot mij, 
heer, heer zeide, treedt in het Koninkrijk van de hemel; maar hij die dat doet de wil van 
mijn vader, die in de hemel. 22 Velen zullen zeggen mij in die dagen, heer, heer, wij niet 
profeteren door uw naam, en door uw naam demonen uitdrijven en door uw naam vele 
machtige werken? 23 En dan zal ik belijden tot hen, ik heb u nooit gekend: wijken van 
mij, gij die ongerechtigheid werken"(Mt. 7: 21-23). 
Als we willen echt liefde en God dienen, moeten we identificeren en werken met een 
ware kerk Jezus in plaats van een valse groep. De Bijbel helpt ons identificeren welke 
kerk is juist door de Schriften; We kunnen de juiste kerk identificeren met behulp van de 
"patroon" (2 Tim 1: 13) gevonden in het woord van God. Het patroon voor Christ's 
church bevat dingen zoals hoe mensen worden christenen, hoe Jezus kerk aanbidt, hoe 
Gods kerk is georganiseerd en wat haar leden doen. 
Zoals reeds uiteengezet in de voorafgaande informatie, een van de merktekens van 
Jezus kerk is gevonden in hoe mensen worden opgeslagen: mensen moeten geloven 
(Hebreeën 11: 6); bekeren van hun zonden (Lk. 13: 3; Handelingen 17: 30); erkennen 
dat Jezus de zoon van God (Romeinen 10: 9 is), en laat u dopen voor de vergeving van 
de zonden (Handelingen 2: 38; 22: 16). De Bijbel spreekt nooit van dingen zoals 
"aanvaarden" van Jezus in het hart, "zegt van de zondaar gebed", of "bidden tot 
Christus ontvangen." 
Nadat een persoon Gods patroon voor conversie, volgt zoals besproken in het vorige 
lid, de Bijbel zegt dat Jezus "voegt toe" een persoon aan zijn kerk (Handelingen 2: 47, 
KJV). In de kerken gebouwd door mannen (valse groepen), mensen vaak "join" de kerk 



of ze worden "gekozen" erin. Handelingen 2: 47 zegt het lidmaatschap in Jezus kerk 
wordt beheerd door de heer zelf. Een andere manier, verklaarde mensen kunnen niet 
"join" het nieuwe Testament kerk. Noch kunnen zij worden gestemd in het. Mensen 
worden automatisch lid van het nadat ze Gods patroon voor conversie volgen. 
Het nieuwe Testament kerk kan ook worden herkend door wat het doet. Na mensen 
werd christenen op de dag van Pinksteren (Handelingen 2: 36-38), Luke zegt dat ze 
"blijven volharden in de apostelen onderwijs en fellowship, in het breken van het brood 
en de gebeden" (Handelingen 2: 42). Deze passage toont dat deel van Gods voorbeeld 
vergadering op een regelmatige basis omvat en om de dingen te doen in dit vers 
vermeld. Meest religieuze groepen zijn ertoe verplicht "prayer" en "fellowship," maar de 
meeste zijn niet "stedfast" met de andere twee kenmerken in Handelingen 2: 42 (de 
"apostelen onderwijs" en "het breken van het brood"). 
Jezus kerk kan deels worden geïdentificeerd door de strikte naleving van de leer van de 
apostelen (de informatie die we nu in de Bijbel hebben). In plaats van na de regels en 
de dictaat van mannen (Mt. 15: 9), de leden van de kerk van Christus gebruiken de 
Bijbel als hun enige gids. Nieuwe Testament Christenen weten dat God heeft gegeven 
de "volmaakte wet van liberty" (Jakobus 1: 25) en deze informatie geeft hen "alle dingen 
die betrekking op leven en goddelijkheid hebben" (2 polystyreenschuim 1: 3). Een 
andere manier, het voltooide nieuwe Testament "levert ons tot elke goede werk" 
verklaard (2 Tim 3: 16-17). Dus, nieuwe Testament Christenen (degenen die deel van 
de kerk van Christus uitmaken) uitsluitend vertrouwen op deze "vorm van het onderwijs" 
(Romeinen 6: 17) voor het "patroon" (2 Tim 1: 13) ze nodig hebben om te dienen en te 
aanbidden God "in waarheid" (Johannes 4: 24). Vervalste kerken rekenen 
geloofsbelijdenissen, informatie van hun "kerk hoofdkwartier," kerk van handleidingen, 
enz. 
Handelingen 2: 42 verwijst ook naar "het breken van het brood" (dat wil zeggen het 
avondmaal. De Griekse tekst zegt letterlijk "het breken van het brood"). Deze verklaring 
vertelt ons de eerste-eeuw Christenen nam van de maaltijd des Heren op basis van 
"stedfast". Andere passages versterken het feit dat de leden van de kerk Jezus the 
Lord's Supper nam op een regelmatige basis. Bijvoorbeeld, Paul sprak van de 
Korinthische assemblages in 1 Kor. 16: 2. De Korintiërs waren bijeen op elke zondag 
(dit punt is heel goed uitgedrukt in de NASB) en de Korintiërs brachten de items voor 
het avondmaal op hun per assembly's (1 Cor. 11: 20). Hoewel de items voor de maaltijd 
des Heren werden misbruikt, de Korintiërs wist dat ze waren om de elementen voor de 
maaltijd des Heren elke zondag. Dit was de praktijk voor Corinth, alsmede alle andere 
gemeenten die beoefend Nieuwe Testament het christendom (1 Cor. 4: 17). 
In Handelingen 20 lezen we van een tijd toen Paul met sommige collega's christenen en 
deze groep eigenlijk voor de "eerste dag van de week" (Handelingen 20: 6), zondag 
gewacht was, dus het avondmaal kon worden waargenomen (Handelingen 20: 7). 
Hoewel Paul was in een haast (Handelingen 20: 16), wachtte hij zeven dagen zodat hij 
met mede-Christenen op de "eerste dag van de week ontmoeten kon" (Handelingen 20: 
6) en deelnemen aan het avondmaal (de Gemeenschap). Deze informatie komt 
overeen met perfect met 2: 42 fungeert, een tekst die zegt dat de eerste christenen 
"bleef standvastig in het breken van brood." De leden van de kerk Jezus deelnemen 
elke zondag van het avondmaal. In de kerken gebouwd door mannen, kunnen mensen 
nemen van de maaltijd des Heren eenmaal per jaar, twee keer per jaar, zodra een 



kwart, of een keer per maand. 
Als gelovigen de maaltijd des Heren minder vaak dan eenmaal per week hebben, ze 
"take away" deel van wat God bedoeld voor de eredienst en dus veranderen Gods 
Goddelijke patroon ()Vergelijk Rev. 22: 19). Als mensen aanbod the Lord's Supper meer 
dan eenmaal per week, ze "Voeg toe aan" God's Goddelijke patroon en zijn ook 
schuldig van de zonde (Vergelijk Rev. 22: 18). Als mensen geen zondag, de "eerste dag 
van de week," als hun speciale dag hebben ter ere van God in aanbidding (1 Cor. 16: 
2), ze ook niet te volgen deel van het nieuwe Testament patroon zijn en derhalve geen 
deel uit van het nieuwe Testament kerk. 
     Naast het identificeren van de Nieuwtestamentische kerk door de patroon voor 
conversie, kan de manier waarop mensen lid worden van deze kerk, de strikte naleving 
van de Schriften, en na de maaltijd des Heren elke week, het nieuwe Testament kerk 
worden geïdentificeerd door zijn leringen op te geven. Vele religieuze groepen een 
beroep doen op niet-christenen voor fondsen of zij zich bezighouden met dingen zoals 
bak verkoop en autowasstraten. De eerste-eeuw Christenen, die leden van het nieuwe 
Testament kerk waren, "nam niets van de heidenen" (de niet-opgeslagen, 3 Johannes 
7). Vandaag de leden van het nieuwe Testament kerk nog steeds voldoen aan alle hun 
financiële verplichtingen door vrije wil bijdragen van leden; Nieuwe Testament 
Christenen willen noch verwachten niet-leden te dragen om het even wat aan het werk 
van de heer. 
Christ's church kan ook worden geïdentificeerd door de hoeveelheid geld die mensen 
geven. Vele religieuze groepen vertellen hun leden "tiende" (geven 10% van hun 
inkomen). Als een religieuze groep tienden leert, is dit een zeker teken dat er een valse 
kerk. Tienden is deel van de Oudtestamentische wet die werd gegeven aan de 
Hebreeuwse natie. De Oudtestamentische wet bevat verschillende regels over het 
geven, houden van de Sabbat, dierlijke offers, speciale priesters, enz., en deze wet 
werd van kracht voor ongeveer 1.500 jaar. Nadat Jezus naar de wereld kwam zei hij zijn 
dood zou brengen over een nieuw verbond (Lukas 22: 20) en dit gebeurde. Jezus nam 
het hele Oude Testament systeem door aan het Kruis te sterven (Romeinen 10: 4 en 
vergelijk Hebreeën 8: 5-13). Als mensen proberen te binden een deel van de 
Oudtestamentische wet op mensen, en vertellen mensen om "tienden" een voorbeeld 
van dit is, de Bijbel zegt dat mensen zijn "gevallen van gunst" en zijn "losgemaakt van 
Christus" (Galaten 5: 4, ASV). 
In plaats van tienden maken leden van het nieuwe Testament kerk een persoonlijke 
beslissing over hoe veel te geven. In feite, de kerk die aan Christus behoort wordt 
beheerst door twee basisregels wanneer het gaat om het geven: (1) geven "vrolijk" en 
(2) zoals wij "floreerde zijn" (1 Cor. 16: 2; 2 Kor. 9: 7). Omdat het nieuwe Testament 
geven als we zijn floreerde zegt, is een kerk die vertelt mensen te "tiende" (geven 10%) 
een valse kerk. Degenen die vragen of mensen vertellen om tienden te zijn het 
onderwijzen van "een ander evangelie" (Galaten 1: 6-9). Deze fout is zo ernstig dat 
Paulus zei zij die proberen een deel van de Oudtestamentische wet binding op mensen 
te zijn als een vrouw die getrouwd met twee mannen op hetzelfde moment is 
(Romeinen 7: 1-4). 
Nieuwe Testament christenen kennen en leren dat Jezus "de oude wet aan het kruis 
genageld" (Kolossenzen 2: 14) en de verwijdering van de Oudtestamentische wet 
omvat de afschaffing van de tien geboden. Dingen zoals moord, diefstal en overspel zijn 



nog steeds verkeerd (Romeinen 13: 9), maar deze fungeert zijn verkeerd omdat zij zijn 
verboden door het nieuwe Testament. Mensen kunnen "leren" van het Oude Testament 
(Rom. 15: 4), maar het nieuwe Testament is de wet die alle zijn nu onder. Valse 
groepen vaak niet onderscheid maken tussen het Oude Testament en het nieuwe (ze 
leren dat de tien geboden zijn nog steeds bindend, mensen nodig hebben om tienden, 
er is nog steeds een noodzaak om te houden van de Sabbat, enz.), maar deze dingen 
niet zijn geleerd door nieuwe Testament christenen. Leden van het nieuwe Testament 
kerk weten het verschil tussen het Oude Testament en het nieuwe Testament. 
Omdat het Oude Testament de leden van het nieuwe Testament kerk juist van het 
nieuwe Testament onderscheiden, stroken zij met de wil van God in het gebied van 
muziek. Onder het Oude Testament systeem van aanbidding, mensen gebruikt 
instrumentale muziek (Ps. 150; 2 Chron. 29:25). Onder het nieuwe Testament ordening 
van aanbidding, mensen zijn specifiek verteld "zingen" (Efeziërs 5: 19; Kolonel 3: 16) en 
dit is wat nieuwe Testament christenen doen. Als het nieuwe Testament zei "muziek 
maken," we zou worden toegestaan om muziek elke manier die wij kiezen te maken. 
Sinds God specifiek heeft gezegd wie live onder het nieuwe Testament om muziek te 
maken door zingen (vergelijk Hebreeën 13: 15), dit is wat zijn mensen doen en dit is 
een andere identificerende mark van Christus de kerk. Als wij en spelen zingen in 
aanbidding, voegen we aan Gods instructies. Toevoegen van instrumentale muziek te 
aanbidden is een voorbeeld van "zal-aanbidding" (Kolossenzen 2: 23) en reiken "wat is 
geschreven" (1 Cor. 4: 6). 
Kerk koren zijn een ander voorbeeld van "verder te gaan dan wat het is geschreven." 
De Bijbel zegt christenen zijn "zingen met elkaar" (Efeziërs 5: 19; Kolonel 3: 16), maar 
sommige gebruiken kerk koren "omdat ze graag hen." Aanbidding is niet over wat we 
willen; het is over Gods patroon volgen (vergelijk Johannes 4: 24 waar Jezus zei dat wij 
"moeten aanbidden in waarheid"). Als we niet dingen op de manier die God heeft 
beschreven doen dat, wij verder gaan dan wat is geschreven (1 Cor. 4: 6), wij "niet 
langer houden in de leer van Christus" en "hebben we niet God" (2 Johannes 9). 
De onderwerpen van zaligheid en aanbidding zijn zeer behulpzaam bij het scheiden van 
het nieuwe Testament kerk van vervalste groepen, maar deze zijn niet de enige 
manieren om te erkennen de ware kerk Jezus. Wij kunnen ook bepalen welke kerk echt 
God's patroon volgt door het bestuderen van wat de Bijbel zegt over kerk organisatie. 
Elke organisatie heeft een soort structuur, met inbegrip van een hoofdkwartier of 
hoofdkantoor, en dit geldt ook voor de nieuwe Testament kerk. Jezus is het hoofd van 
zijn kerk en hij woont in de hemel (handelingen 1: 11). Jezus hemelse onttroning 
(Handelingen 2: 30) vertelt ons de "zetel" voor het nieuwe Testament kerk in de hemel 
is. Een andere manier, verklaarde Jezus kerk heeft geen aardse hoofdkwartier; 
vervalste kerken, hebben vaak echter een aardse hoofdkwartier. Jezus kerk is ook 
autonoom (zelfbestuur). 
Zoals geïllustreerd door handelingen 14: 23 en Filippenzen 1: 1, elke congregatie van 
Gods kerk is dat lokale leiders bekend als de "Ouden" (deze mannen worden ook 
genoemd bisschoppen, presbyters, predikanten, toezichthouders, herders. Elk van deze 
woorden beschrijft een ander aspect van de ouderling werk). Paul beschreven de 
kwalificaties voor deze mannen in 1 Tim 3: 1-5 en hij zei ouderlingen "verzorgen" (zij 
zijn de regelrs voor en in) een lokale congregatie (1 Tim 3: 5). Titus bedoelde "oudsten" 
in Titus 1: 5 en vervolgens beschreef hen als "bisschoppen" in Titus 1: 7. 



We lezen van ouderlingen in Judea (handelingen 11: 29-30), zuidelijke Galatia 
(Handelingen 14: 23), Jeruzalem (Handelingen 15: 6), Ephesus (Handelingen 20: 17), 
en Klein-Azië (1 polystyreenschuim 5: 1). Er zijn impliciete verwijzingen naar hen in 1 
Thess. 5: 12 en Hebreeën 13:17. In Titus 1: 5 we leren dat ouderlingen nodig waren in 
heel het eiland Kreta ("elke stad").  
Hoewel patroon van God's kerk leiderschap niet verder dan de lokale congregatie, een 
hoog percentage van re reiken doetligious groepen hebben een leiderschap structuur 
die gaat naar buiten de lokale kerk () religieuze groepen hebben een "kerk 
hoofdkwartier" in een bekende stad of een ander land of er is een soort van regionale, 
nationale of wereldwijde board). Hoewel deze regelingen gemeenschappelijk zijn, zijn 
ze in strijd met Gods patroon. Organisatie van de kerk is enkel één meer manier om te 
scheiden van Christus de kerk van de imitaties gebouwd door mannen. 
     Jezus is het hoofd van de kerk, ouderlingen zijn de lokale leiders, en Jezus kerk 
heeft speciale personeelsleden bekend als "diakenen" (Filippenzen 1: 1). De kerk van 
Christus heeft ook mannen die als predikers dienen. Paul en Timothy waren twee 
eerste eeuw ministers en dese mannen zijn aangeduid als "personeelsleden" in 
Filippenzen 1: 1. In tegenstelling tot de kerken gebouwd door mannen waar predikers 
de leiders en vaak de belangrijkste mensen in de congregatie zijn, zegt de Bijbel dat de 
prekers in Christ's church zijn dienaren. De resterende leden in Jezus kerk van het 
nieuwe Testament zijn gewoon genoemd "heiligen." 
Het nieuwe Testament patroon voor kerkelijke organisatie in de voorgaande alinea's 
beschreven staat in schril contrast tot het systeem van de "geestelijkheid-leken" 
gevonden in vele denominaties. In feite, vele kerken door de mens veroorzaakte moet 
er een "officiële persoon" dopen mensen te helpen met aanbidding. God's patroon van 
Christendom zegt al de opgeslagen zijn "priesters" (1 polystyreenschuim 2: 5, 9). In 
plaats van mensen te verdelen in "geestelijken en leken", zei Jezus: "alle zijn broeders" 
(Mt. 23: 8). Paul dit punt geïllustreerd door het feit hoe verschillende van de Korintiërs 
geholpen in en met aanbidding (1 Cor. 14: 26). De Korintiërs wist hun aanbidding niet 
hoefde te worden uitgevoerd door een bijzondere priester of een soort van "heilige 
persoon" omdat alle christenen "priesters" (Openbaring 1: 6; 5: 10 zijn) en alle 
christenen worden beschouwd als "Heilige" (1 polystyreenschuim 1: 15). 
De enige beperking als het gaat om een leidende rol hebben in aanbidding is van 
iemands geslacht. Een andere manier, verklaarde vrouwen mogen niet het voortouw 
nemen in de vergadering als mannen aanwezig zijn (1 Cor. 14: 34-35 en vergelijk 1 Tim 
2: 8-13). In de kerk van Christus, kan een christelijke man helpen met aanbidding, leren 
of preken. Kerken die vrouwen predikers hebben de meeste zeker valse kerken zijn 
omdat ze schenden wat Paulus zei in 1 Kor. 14: 34-35 en 1 Tim 2: 8-13. God heeft 
gegeven een "patroon" voor het nieuwe Testament kerk (2 Tim 1: 13) en iedereen moet 
gebruiken dit patroon te identificeren en te werken met de "kerk van Christus" in hun 
gemeenschap. 
Hebben we gevonden en zijn we een deel van de ene kerk gebouwd door Christus? Als 
de "kerk van Christus" (Romeinen 16: 16) bestaat niet in onze Gemeenschap, kunnen 
we een start en praktijk New Testament Christianity (d.w.z. dingen net als het nieuwe 
Testament wordt beschreven). Wij kunnen beginnen met een congregatie in ons huis (1 
Cor. 16: 19; Kolonel 4: 15; Phile. 2) of een gehuurde ruimte gebruiken om te starten 
"aanbidden in geest en waarheid" (Johannes 4: 24). We willen zeker niet om deel van 



de nagemaakte groepen die "laat het gebod van God, en vasthouden aan de traditie 
van de mannen" (Markus 7: 8). Vergeet niet, "alle kerken van Christus salute you" 
(Romeinen 16: 16).  
 


