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1. Het belang van het bestuderen van Gemeente Groei 
Gemeenten groeien in de wereld van vandaag. 
De Gemeente van Jezus Christus maakt een geweldige groei 
door vandaag de dag wereldwijd. 
 
Het gaat om getallen en aantallen die stijgen boven datgene 
wat voorgaande eeuwen is beleefd en gezien: 

• Wereldwijd komen er elke dag 78.000 mensen tot 
geloof 

• Elke week starten er 1000 nieuwe gemeenten in Azie, 
Afrika en Latijns-Amerika 

• Alleen in China al, is vastgesteld dat er rond de 20.000 
nieuwe geloven bijkomen per dag! 
(statistieken van 2000) 

 
Maar niet alle gemeenten ervaren groei: 

• In Amerika en Europa, bijvoorbeeld, maken veel 
zogenaamde “hoofdlijn” denominaties decennia van 
verval mee 

• Dit is zeker het geval voor gemeenten door West-
Europa 
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We dienen onszelf de vraag te stellen: “Waarom groeien 
sommige gemeenten terwijl anderen dat niet doen?” 
En een betere en belangrijkere vraag voor jou om te stellen is: 
“Is de lokale gemeente waartoe ik behoor, aan het groeien? En 
indien niet, waarom niet?!” 
 
Er zijn veel problemen verbonden aan een Gemeente die groeit: 

• Wat doet de gemeente met de nieuwe bekeerlingen? 

• Verwatert de gemeente wanneer zij groeit? 

• Op wat voor manier ga je nieuwe discipelen begeleiden? 

• De pastors en leiders hebben het al te druk dus hoe 
gaan zij nog meer mensen begeleiden? 

• Het gebouw van de gemeente is al vol en biedt niet 
genoeg mogelijkheden voor nog meer mensen. Hoe 
pakken we dat aan ? 

Dit zijn goede en terechte vragen! 
 
Er is echter één vooronderstelling van waaruit we dienen te 
werken en dat is deze: God verlangt dat gemeenten groeien! 
 
2. Het definiëren van “groeiende gemeenten” 
NB. Tenzij het vanuit de context duidelijk is, verwijst het begrip 
“Gemeente” naar lokale gemeente, samenkomst, gemeenschap. 
 
Een Groeiende Gemeente: Daar is iets opwindends aan! 

• Er is een geest van enthousiasme dat besmettelijk is 
door heel de gemeente, wat weer leidt tot meer groei 

• Als iets levendig is (dynamisch) en gezond dan is het wel 
groei! 

• Het tegenovergestelde is eveneens waar: dode dingen 
groeien niet, zij stagneren en verdwijnen 

 
Over wat voor soort groei spreken we? 

1) Er is een vorm van groei, die we “geestelijke groei” 
zouden kunnen noemen, omdat dit gebeurd wanneer de 
leden van de gemeente groeien in christelijke 
volwassenheid en dienstbaarheid aan de Heer 
= kwalitatieve groei 

2) De andere vorm van groei is wat we “kwantitatieve groei” 
kunnen noemen – het is wanneer de gemeente toeneemt 
in aantal wegens de toename van mensen 
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Zoals we later zullen zien, deze groei kan ontstaan wegens 
verschillende “dynamieken”, zoals bijv. 

• Jonge gezinnen in de gemeente krijgen kinderen 

• Leden van een andere gemeente verhuizen naar onze 
stad en worden lid 

• En ongelovigen die zich bekeren en aansluiten bij onze 
gemeente 

 
3. Gemeente-groei heeft te maken met vier aspecten  
Dit geldt voor alle lokale gemeenten. 
 
Zie Hand.2:41-47 
A. Opgroeien 

• Zie vers 42 
“Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, 
vormden met elkaar een gemeenschap, braken het 
brood en wijdden zich aan het gebed” 

• Dit geeft aan dat er een constante groei was in hun 
relatie met God en hun groei naar volwassenheid als 
Christenen = geestelijke groei 

• De gemeente ‘groei op” in geestelijke betekenis 
 
B. Naar elkaar groeien 

• Zie vers 44-46 
“Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en 
hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun 
bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen 
die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en 
eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij 
elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest 
van eenvoud en vol vreugde.” 

• Hun liefde en toewijding aan elkaar groeide ook 

• Dit was duidelijk wegens twee dingen: 
o Zij deelden hun materiele goederen 
o Ze gebruikten hun geestelijke gaven (v.43) 

• De gemeente groeide naar elkaar in sociale betekenis 
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C. Naar buiten groeien 

• Zie het begin van vers 47 
“Ze geloofden God en stonden in de gunst bij het hele 
volk.” 

• Dit was gebaseerd op liefde (vgl. Joh.13:34-35; 
Hand.2:46) en wonderen (v.43) 

• Dit is belangrijk: Vaak is er een tendens dat christenen 
blij zijn en genoegen nemen met de gang van zaken 
onder elkaar – dwz ín de gemeente; de Status Quo 

• Maar de vroege gemeente wilden graag werkzaam zijn 
op de scherpe kant van de grens met de samenleving 

• Er was niet slechts het verlangen liefde te hebben onder 
elkaar als gelovigen, maar met “alle mensen” 

• Zij groeien dus naar buiten toe 
 
D. Uitgroeien 

• Het tweede gedeelte van v.47 
“...De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen 
die gered wilden worden.” 

• De gemeente groeide daarom niet alleen innerlijk maar 
ook extern 

• Elke dag kwamen er nieuwe gelovigen bij – de 
gemeente groei uit... (uitdijen) 

 
Enkele citaten 

• “Niemand heeft het recht om de evangelie twee keer te 
horen als anderen het nog geen éénmaal hebben 
gehoord” 

• “Elke gemeente die niet serieus bezig is om te helpen 
aan het volbrengen van de Grote Opdracht heeft zijn 
bijbelse recht om te bestaan verspeeld” 

• “We spreken over de wederkomst (Second Coming) 
terwijl velen nog nooit over de eerste komst hebben 
gehoord.” 
(Oswald J. Smith) 
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Begrijp 

• De Bijbel legt nadruk op zowel kwalitatieve groei als 
kwantitatieve groei; beide zijn gelijkwaardig qua 
belangrijkheid en noodzaak 

• Het is alleen een grote misvatting om te denken dat een 
gemeente voor het een moet kiezen ten koste van het 
andere! 

 

4. Definitie van Gemeente-groei 

Een van de meest geaccepteerde praktische definities van 
gemeente-groei: 

Alles wat nodig is om mannen en vrouwen, die Jezus 
Christus nog niet kennen, te brengen in een persoonlijke 
relatie met Hem en te maken tot verantwoordelijke 
gemeente-leden. 

 
NB. Weet dat gemeente zijn meer is dan dat wat op zondag 
gebeurd in de kerk.; vergelijk de metaforen voor de Gemeente 
in Les 9 
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