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GEMEENSCHAP VAN DE HEILIGE GEEST 
 

Fio Mascarenhas SJ 
 

In het Indiase tijdschrift Bible Aglow, dat wordt uitgegeven door dr. Fio Mascarenhas SJ, stond 
de vraag: Wat is de betekenis van 'de gemeenschap van de heilige Geest' in 2 Korintiërs 13,13? 
Hieronder het antwoord. Redactie 
 
Het Griekse woord dat Paulus hier gebruikt is 
koinônia. Het staat twintig keer in de Bijbel en 
betekent in de eerste plaats 'gemeenschap'. 
Maar om een volledig beeld van de betekenis 
te krijgen moet je ook denken aan 'samen 
delen', solidariteit, bemoediging enzovoorts. 
 
Sleutel 
De eerste keer dat het woord koinônia in de 
Bijbel voorkomt is in Handelingen 2,42, waar 
staat: 'Ze wijdden zich trouw aan het onderwijs 
dat de apostelen gaven, en aan de onderlinge 
gemeenschap, het breken van het brood en het 
gebed'. 
Christelijke gemeenschap is een wezenlijk 
aspect van het christelijk leven. Zij die in 
Christus geloven, horen in liefde en geloof 
samen te komen en elkaar te bemoedigen. Dat 
is de essentie van koinônia. 
 
Filippenzen 2,1-2 verklaart: 'Als dus 
vermaning in Christus en liefdevolle 
bemoediging, gemeenschap van Geest, 
hartelijkheid en mededogen u iets zeggen, 
maak mijn vreugde dan volledig door uw 
eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, 
uw saamhorigheid en eensgezindheid'. 
Koinônia is: met elkaar overeenstemmen, 
samen eenzelfde doel hebben, schouder aan 
schouder dienstbaar zijn. 
 
Basis 
Onze koinônia met elkaar is gebaseerd op onze 
gezamenlijke koinônia met Jezus. 'Als wij 
zeggen dat wij met Hem verbonden zijn, 
terwijl wij onze weg gaan in de duisternis, 
liegen wij en doen wij de waarheid niet. Maar 
als wij onze weg gaan in het licht - zoals Hij 
zelf in het licht woont - dan zijn wij met elkaar 

verbonden en reinigt het bloed van zijn Zoon 
Jezus ons van elke zonde' (1 Johannes 1,6-7). 
 
Elkaar 
Een sterk beeld van hoe koinônia eruit zou 
moeten zien, krijg je als je een studie maakt 
van het woord 'elkaar' in de Bijbel. De Schrift 
gebiedt ons elkaar met broederlijke liefde te 
beminnen (Romeinen 12,10), elkaar in 
beleefdheid te overtreffen (Romeinen 12,10), 
in harmonie met elkaar te leven (Romeinen 
12,16; vergelijk 1 Petrus 3,8), elkaar te 
aanvaarden (Romeinen 15,7), elkaar te dienen 
door de liefde (Galaten 5,13), goed en hartelijk 
voor elkaar te zijn (Efeziërs 4,32), elkaar te 
leren en te vermanen (Kolossenzen 3,16), 
elkaar moed in te spreken en te steunen 
(Hebreeën 3,13; 1 Tessalonicenzen 5,11), 
elkaar aan te sporen tot liefde en goede werken 
(Hebreeën 10,24), gastvrij voor elkaar te zijn 
zonder morren (1 Petrus 4,9), elkaar lief te 
hebben met hart en ziel (1 Petrus 1,22; 1 
Johannes 3,11.23; 4,7.11). Dit alles is wat 
werkelijke Bijbelse koinônia betekent. 
 
Genade, liefde en gemeenschap 
De heilige Paulus heeft in 2 Korintiërs 13,13 
genade, liefde en gemeenschap met elkaar 
verbonden. Hieruit volgt dat de gemeenschap 
van de heilige Geest gegrondvest is in de liefde 
van God, die op haar beurt in ons hart is 
uitgestort door de genade van onze Heer Jezus 
Christus! 
 
Met toestemming overgenomen uit Bible Aglow nr. 33, 
van het Catholic Bible Institute.  
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