
1 
 

Gemeenschap 
Woordenboeken: 

• de samenleving, de maatschappij in al zijn varianten. 
• groep mensen die samenleeft en samenwerkt, die iets gemeen(schappelijk) heeft. 
• verkeer, contact; ook: seksuele gemeenschap. 
• persoonlijke verbondenheid; innerlijke verhouding tussen mensen onderling. 
• het met één of meer anderen deel hebben aan iets. Dorpsgemeenschap; trouwen in gemeenschap 

van goederen.  
• Synoniemen: verstandhouding; omgang; vereniging; verbinding; band; betrekking; communicatie; 

broederschap; gemeente.  
• geheel van personen of zaken die tot elkaar in een bepaald opzicht in een geregelde betrekking 

staan.  
protestants: de gemeenschap der heiligen of de gemeenschap der gelovigen.  

 
N.T.: Gemeenschap (afgekort: gms):  
 
*  κοινωνια = koinoonia = gemeenschap 17, gemene handreiking 1 (Ro. 15:26), mededeling 1 (2Kor. 

9:13), mededeelzaamheid 1 (Hb. 13:16); 20 x.  
 
 Van toepassing op: 
a)  Mededeelzaamheid (van goederen, geld, hulp e.d. t.b.v. ‘arme’ medegelovigen): Hd. 2:44; Hd. 4:32; 

Ro. 12:3; Ro. 15:26,27; 2Kor. 8:4; 2Kor. 9:13; Gal. 6:6; Fil. 4:15; 1Ti. 6:18; Hb. 13:16. 
b)  ≈ praktische dienst aan Christus: 1Kor. 1:9; 2Kor. 6:14-16; 2Kor. 8:23; Fil. 1:5. 
c)  gms des (Heiligen) Geestes: 2Kor. 13:14; Fil. 2:1,2. 
d)  gms met het lijden van Christus: Fil. 3:10; 2Kor. 1:7; Hb. 10:33; 1Pt. 4:13. 
e)  gms met de Vader en de Zoon door de verkondiging van het Woord; en:  
 gms met elkander door in het licht te wandelen: 1Jh. 1:3-7; Gal. 2:9; Hd. 2:42. 
f)  gms des geloofs: Flm. :6; Tit. 1:9.  
g)  gms der zaligheid: Jud. :3.  
h)  Brood en Drinkbeker: 1Kor. 10:16 (gms met het lichaam en het bloed van de Christus). 
 
Verwante woorden: 
*  κοινωνεω = koinooneoo (8 x). 
a)  mededelen: 3 x. Ro. 12:3 (tot de behoefte der heiligen); Gal. 6:6 (van alle goederen aan degene die  
 onderwijst);  Fil. 4:15 (tot rekening van uitgaaf en ontvangst).  
b)  gemeenschap hebben: 3 x. 1Ti. 5:22 (niet aan anderer zonden); 1Pt. 4:13 (het lijden van Christus);  
 2Jh. :11 (aan zijn boze werken).  
c)  deelachtig z/w: 2 x. Ro. 15:27 (geestelijke goederen); Hb. 2:14 (vlees en bloed).  
 
*  κοινωνος = koinoonos (10 x). 
a) gemeenschap (5 x): Mt. 23:30; 1Kor. 10:18 (met het altaar); 10:20 (niet met duivelen = demonen);  
 2Kor. 1:7 (aan het lijden van Christus en aan de vertroosting). 
 Hb. 10:33 Ten dele, als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt; en  
   ten dele, als gij gemeenschap gehad hebt met degenen, die alzo behandeld werden. 
b) medegenoot (1 x): Lk. 5:10. 
c) metgezel (2 x): 2Kor. 8:23 (Titus; ≈ medearbeider); Flm. :17. 
d) deelachtig (2 x): 1Pt. 5:1 (der heerlijkheid die geopenbaard zal worden: Petrus); 2Pt. 1:5 (der godde- 
 lijke natuur).  
 
*  κοινωνικος = koinoonikos (1 x): gemeenzaam. 
 1Ti. 6:18 Dat zij (rijke gelovigen) weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende  
   (Gr.: eumetadotos) zijn, en gemeenzaam. 
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*  κοινος = koinos (12 x): (van κοινοω  = koino'oo: ontreinigen 12, gemeen maken 2, ontheiligen 1; 15 x). 
a) gemeen (≈ gemeenschappelijk) (7 x): Hd. 2:44 + 4:32 (gelovigen: alle dingen); Hd. 10:14,28 + Hd.  
 11:8 (≈ onrein; voedsel); Tit. 1:9 (geloof); Jud. :3 (zaligheid). 
b) onrein (5 x): Mk. 7:2; Ro. 14:14,14,14 (iets onrein achten); Hb. 10:29 (bloed des testaments). 


