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GEMEENTE ZIJN DAT DOEN WE SAMEN
Een korte introductie tot gemeente zijn
Introductie
Jerry Cook schrijft in zijn boek “Liefde, Aanvaarding en Vergeving” dat de kerk of
gemeente een instrument van God is voor en in de wereld.1
Als lokale gemeente, is het van tijd tot tijd goed om weer eens stil te staan bij de reden
van ons bestaan en wat we doen.
 Wat is het “mandaat” wat God ons geeft? Wat is ons bestaansrecht?
 Wat is de “visie” die we hebben? Waar zijn we nu en waar willen we heen en wat
moeten we daarvoor doen omdat “doel” te bereiken.
Zo maar twee levensbelangrijke vragen voor elke christen en elke lokale gemeente.
Maar wat is kerk of “gemeente”?
 Wat is nodig om een gemeente Bijbels en dus ook gezond en effectief te laten
functioneren?
 En welke “rol” heb jij daarin (of zou je kunnen hebben)?
De cursus hoopt er toe bij te dragen op oa. deze vragen een antwoord of idee te geven.

Tekstverwijzingen:
 De akker is de wereld, Matt.13:38
 Zoals de Vader Mij zendt, zo zend Ik jullie, Joh.20:21
 Ik bouw Mijn gemeente, Matt.16:18
 De gemeente is het Lichaam van Christus, Ef.1:18, 22-23
 …onder de “heidenen” (de maatschappij), Kol.1:26-28

1. Een verkeerd idee over de kerk of gemeente-zijn
Is de gemeente of kerk…
 …een gebouw (locatie)?
 …een activiteit (traditie, rituelen)?
 …een gemeenschappelijk leer (geloofsbelijdenis, een overtuiging)?
“Gemeente” in het Griekse Nieuwe Testament van de Bijbel betekent een groep mensen
die worden samengebracht of tezamen komen voor een gemeenschappelijk doel.
Jezus zegt dat Hij Zijn gemeente bouwt (samenbrengt en toerust).
Gemeente-zijn gaat om mensen en hun relaties met elkaar.
Vanuit dat samen zijn (eenheid) doen we samen.
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Uit dit boek is van hoofdstuk 1 en 3 gebruik gemaakt voor deze cursus
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De relatie gaat voor de activiteiten uit in plaats van andersom:
 Niet: samen dingen doen en dan saamhorigheid ervaren
 Maar: samen zijn (op basis van relatie) en dan samen ‘dingen’ doen
Daarom is de sfeer of het klimaat van ‘levensbelang’.
 Mensen komen voor een activiteit of wat georganiseerd wordt
 Maar mensen blijven wegens de relaties (vriendschap)
Jezus noemt ons geen werkers, maar vrienden, Joh.,15:15
Indien we zijn vrienden zijn, zegt Hij ons elkaar lief te hebben, Joh.13:34-35. Ook Paulus
spreekt daarover: Ef.5:1-2.
Wat is het kenmerk van die vriendschap (of beter: wat zou het moeten zijn dat
karakteristiek voor ons als gemeente is)?

2. Gemeente is een plaats waar mensen geheeld worden
Het gaat om liefde, aanvaarding en vergeving binnen elke gemeenschap, elk werk en elk
samen zijn wat naar Jezus verwijst of waarbij of waarin het om Hem gaat!
Indien er liefde, aanvaarding en vergeving is, is het een plaats waar je jezelf kunt zijn en
waar je “veilig” bent.
A. Liefde
Dit is niet een metafoor, beeldspraak, gevoel (sentiment) of een filosofie!
Liefde (Gr.Agape) is een keuze en een toewijding.
Als christenen hebben we lief en dan maken we kennis.
 Dit is anders dan in de maatschappij: Daar maak je eerst kennis en als we elkaar
bevallen, kunnen we altijd nog kiezen om vrienden te worden en/of van elkaar te
houden en voor elkaar te zorgen.

B. Aanvaarding
Net als liefde is aanvaarding een keuze.
Aanvaarding betekent géén acceptatie in de betekenis dat elk gedrag wordt
goedgekeurd.
Aanvaarding is accepteren van elkaar hoe we nu zijn en ruimte geven om te worden als
Jezus.
 Indien we als groep christenen (gemeente) mensen accepteren zoals Jezus dat
deed, maken we onszelf misschien wel helemaal niet populair.
 Jezus was een vriend van zondaars en was daardoor door de vrome, religieuze
gevestigde orde buitengesloten en werd door velen niet begrepen, Luc.15:1-2;
Luc.7:34.
Wanneer we elkaar liefhebben en accepteren zoals we nu zijn, dan is er een
mogelijkheid om te veranderen.
 Mensen holden bij Jezus niet weg, maar om Zijn acceptatie bleven zij bij Hem en
dát veranderde hen!
Jezus was gekomen om zondaren te zoeken en te redden, niet om te bouwen aan zijn
populariteit en goede reputatie, Luc.19:10
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C. Vergeving
Ook vergeving is een keuze, net als Liefde!
Vergeving zoals Jezus gaf, is géén compromis sluiten.
 Wegens vergeving kunnen we over problemen, gedrag en zonde praten.
 Wegens vergeving – en het klimaat van genadige vergeving die we
onvoorwaardelijk van God de Vader krijgen en die we elkaar ook geven – kunnen
we veranderen en elkaar daarbij helpen (opbouwen)
 Vergeef elkaar, Ef.4:32
“Vergeving betekent dat ik iemand vrij maak van mijn persoonlijk oordeel.” (Catharine
Marshall)
Ik kan het niet eens zijn met het gedrag en daarom de zonde afwijzen, maar ik
veroordeel niet. Dát is het hebben van een hart vol vergeving.

D. Een veilige plaats om te zijn – thuis-zijn
Wanneer er een klimaat is van liefde, aanvaarding en vergeving, dan is daar een plaats
voor zorg en bewogenheid (compassie).
 Dan is de gemeente (de kerk) een veilige haven en een veilige plaats voor
beschadigde mensen, zoals zondaren en mensen die leven zonder Jezus en
zonder hoop zijn.
 Dan is verandering en “groei” mogelijk.

Tekstverwijzingen
 Heb elkaar lief!, Joh.13:34-35
 Wandel in de liefde van Jezus, Ef.5:1-2
 Jezus was een vriend van zondaren, Luc.7:34
 Hij kwam om het verlorene te zoeken en te redden, Luc.19:10
 Vergeef elkaar, zoals God je vergeven heeft in Jezus, Ef.4:32
 “Hoe vaak moet ik mijn naaste vergeven?” Matt.18:21
 Alleen God is Rechter, Rom.12:19-21
 Wie denk je wel niet dat je bent dat je je naaste oordeelt? Jak.4:11-12

3. Twee modellen van gemeente-zijn2
Deze twee modellen zijn:
 De gemeente als de akker waarop we zaaien
 De wereld als de akker waarin we gezaaid zijn als het goede zaad
Alleen de laatste is “bijbels”, zie Matt.13:38
Kerk-zijn gaat niet om…
 …een speciale locatie (bijv. een gebouw)
 …speciale activiteiten
 …een gezamenlijke overtuiging waarmee we het allemaal altijd eens zijn (incl.
beleving)
De gemeente heeft met mensen te maken.
We gaan niet naar de kerk, nee, de gemeente (zoals Jezus erover spreekt) “komt
tezamen.”

2

Zie ook Bijlage Overzicht van de twee modellen
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A. De gemeente als “akker”
1) Nadruk op de locatie (het gebouw bijvoorbeeld)
 Dient zichtbaar te zijn, opvallend
o Goed voor specifieke kerkelijke activiteiten
 “Een plaats waar God is”
 Organisatie, programma – “om mensen te trekken”
 Mensen dienen er naar toe te komen
 Geld, tijd en energie wordt besteed om dit mogelijk te maken
2) Doelstelling(en)
 Succesvol zijn hangt af van het aantal leden en bezoekers
o En van hoe groot het budget is
o En van welke en hoeveel activiteiten we hebben
 Gemeente als totaal van wat we organiseren aan activiteiten
 Doel van alles wat we doen: mensen trekken en zorgen dat mensen blijven
komen (het mensen na de zin maken) (“marktwerking”)
3) Hoe het functioneert
 Omdat het om het gebouw (de locatie) gaat en wat daar gebeurt (het
programma, de organisatie)
o …wordt er gewerkt met (al dan niet fulltime) professionals
o …zijn er specialisten – bijv. de voorganger als de activiteiten begeleider
o …wordt de gemeente een “cultuur” binnen de maatschappij, een
speciale club
o …spreken en maken we ons druk om “bediening”, taken, functies,
posities, titels, …
 De grootste groep kijkt en aanschouwt wat de een aantal binnen de gemeente
doen. Het is als een optreden, een podium waar wat wordt gedaan…
4) De motivatie
 Het gaat om programma’s maken en plannen
o Hoe kunnen we meer mensen enthousiast maken en aantrekken?
o Hoe houden we de mensen bij ons binnen?
 Het is een vorm van het “gebruiken” van mensen – exploiteren
o We willen mensen “hebben” voor hun energie, tijd, en geld
o We denken in geld in plaats van in mensen…
 NB. Jezus kwam om Zich te geven, niet om iets te krijgen!
5) De gevaren…
 Het maakt een karikatuur van de “herderlijke” bediening:
o Eén iemand die alles doet – de ‘pastor’, voorganger, dominee, etc.
 Het wordt een club op zichzelf – we “kietelen” elkaar
 Het wordt een subcultuur binnen de maatschappij
 NB. Als leerlingen en volgelingen van Jezus zijn we het zout der aarde en licht
der wereld… Niet van elkaar, noch van de gemeente/kerk, Matt.5:13-14
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B. De wereld als “akker”
Lees: Matt.13:38 en 16:18
Gemeente (Gr. Ekklesia) = een groep mensen die Jezus samenbrengt voor een
gemeenschappelijk doel.
 Dat doel is: doen wat Hij deed (en doet): in Zijn naam het redden, het genezen
en helpen van mensen
 Om Jezus te vertegenwoordigen in deze wereld en deze tijd: in Zijn naam een
vriend van zondaren te zijn!
Jerry Cook: “De gemeente is een groep mensen door wie Jezus werkt in de stad en
samenleving. Het is niet een speciale locatie waar je heen moet komen en waar er een
programma is met georganiseerde activiteiten…!”
1) Waar de nadruk op valt…
 Aanbidding, opbouw en vermenigvuldiging
 Een groep vrienden: samen zijn en samen doen
 Elkaar bemoedigen en helpen om te worden en te doen als Jezus
2) Doelen
 Het gaat om mensen
 Liefde, vergeving en aanvaarding
 Ontvangen en geven
3) Het werk (bediening, taak)
 Zegen ontvangen en tot zegen zijn
 Een plaats voor genezing en herstel (ontvangen en geven)
 Een plaats om elkaar op te bouwen en toe te rusten
 De gemeente bouwt zichzelf op in de liefde, Ef.4:16
 Een plaats om te leren en te experimenteren (en dus genade om fouten te
maken), “dienstbetoon” Ef.4:12
 Leiders dienen om anderen te doen groeien (ruimte en mogelijkheden geven
daarvoor)
4) De motivatie van de gemeente als kracht in de maatschappij
 Het willen brengen van en tot bron zijn van zegen, genezing, redding, en het
Koninkrijk van God voor elk gebied en elk deel van de maatschappij (de wereld)
 Als ambassadeurs van Christus zijn, 2Kor.5:20
 Als leerlingen van Jezus zijn we het zout van de aarde en het licht van de wereld,
Matt.5:13-14
 Leiders en leden willen elkaar leren om Gods stem te verstaan, Jezus te volgen
en door de Heilige Geest gebruikt te worden
 Alle leden zijn deel van dat Lichaam van Christus, de gemeente van Jezus,
1Kor.12:12-14
 Doen wat Jezus deed, Joh.20:21
Tekstverwijzingen:
 Jezus zegt: Ik bouw Mijn gemeente, Matt.16:18
 De akker is de wereld, Matt.13:38
 Jullie zijn het zout van de aarde en het licht van de wereld, Matt.5:1314
 De gemeente bouwt zichzelf op door en in de liefde, Ef.4:16
 Alle leden zijn deel van dat ene Lichaam, 1Kor.12:12-14
 Toegerust worden om te dienen, Ef.4:12
 We zijn ambassadeurs van Christus, 2Kor.5:20
 Zoals de Vader Mij zendt, zo zend ik jullie, Joh.20:21
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BIJLAGE - De Twee Modellen in een overzicht
Kerk/Gemeente als Akker
A). Nadruk: Locatie

De Akker is de wereld
A). Nadruk: Jezus vertegenwoordigen
-aanbidding
-opbouw
-vermenigvuldiging
= toegerust worden
De gemeente komt tezamen
Naar de Kerk gaan versus de Kerk zijn
B). Doel: Activiteiten
B). Doel: Mensen!
Niet een gebouw, het programma, de liturgie,
maar het samen komen en onder de indruk zijn
van de mensen die er zijn en we ontmoeten,
zoals Jezus, Luc.15:1-2
C). Hoe het functioneert:
C). Hoe het functioneert:
-specialisten in dienst
-alle leden hebben gaven en talenten
-voorganger/leiders als activiteiten planners
-allen zijn leden van datzelfde Lichaam
en organisatoren
-leren wat het betekent en hoe het werkt om als
Jezus te zijn in onze maatschappij (strategisch
geplaatst zijn)

-Organisatie ~ om mensen aan te trekken en
-Toegerust worden ~ omdat de Geest van Jezus
“vast te houden”
IN je leeft
Mensen uitnodigen om te KOMEN versus elkaar bemoedigen om te GAAN
D). Motivatie: de (lokale) gemeente is als een D). Motivatie: de (lokale) gemeente als Gods
doel en voor zichzelf
instrument in de maatschappij (de wereld) om
-mensen en nieuwe mensen zijn nodig als
redding te brengen aan de “ongelovigen” als het
“brandstof” om de organisatie draaiende te
Lichaam van Jezus Christus
houden
De noodzaak om mensen te “hebben” om voor de organisatie versus de noodzaak om
goede prioriteiten te stellen en keuzes te maken als kind van God
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