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1. Groeiende gemeenten in de Evangeliën en Handelingen 

• Evangelisatie is het sleutel ingrediënt voor gemeente-
groei 

• Het is omdat we geloven dat God mensen wil redden, 
we ook geloven dat God wil dat gemeenten groeien 

• Het mandaat voor de gemeente staat in Matt.28:18-20 
 

Opdracht 
Zoek de volgende passages op en (1) geef in het kort 
weer waar de passage over gaat en (2) vertel wat de 
passage vertelt over Gods verwachting; wat voor Hem 
acceptabel is en wat niet. 

 1. Luc.5:1-11  5. Matt.18:12-14 
 2. Luc.14:16-24  6. Luc.15:8-10 
 3. Matt.13:2-9  7. Matt.9:36-38 
 4. Luc.13:6-9  8. Matt.10:11-15 
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Zoals je kan zien, spreken deze passages over 

• De verantwoordelijkheid die we hebben om trouw te 
zijn aan Gods roeping 

• Trouw heeft ook te maken met resultaten 
NB. God is niet tevreden als er 

• Vissen is zonder vangst 

• Zaaien is zonder oogst 

• Proclamatie is zonder respons. 
 
De schrift spreekt niet alleen over het zoeken van het 
verlorene, maar over het vinden van het verlorene!! Luke 19:10 
➢ God wil dat verloren mensen worden gevonden! 
➢ Als ze gevonden worden, is er vreugde in de hemel 
➢ Daarom: een Groeiende Gemeente is de enige Bijbelse 

optie 
NB. Wees daarom nooit een bestaande of overlevende 
gemeente...!! 

 
We dienen de groei voor onze gemeenten te zien op de 
volgende manier... 

• We gaan uit om het Evangelie te prediken, we 
verwachten (zien) dat mensen zich bekeren en tot 
geloof in Jezus Christus komen 

• We geven hen een plaats in de gemeente (christelijke 
gemeenschap en het leven) door hen te dopen 

• We onderwijzen hen en trainen hen in het Christelijk 
leven en hoe ze God kunnen dienen 

• Zij gaan uit en doen dezelfde dingen aan anderen en zo 
begint de cirkel weer opnieuw 
...dit is de essentie van Gemeente-groei. 

 
Het beste bewijs van dynamische gemeente-groei zien we in 
Handelingen 2, bij de geboorte en de daaruit voortvloeiende 
ontwikkeling van de vroege gemeente. 

• Zie het Boek Handelingen: de prediking van het 
evangelie resulteerde in mensen die gingen geloven en 
werden toegevoegd aan de gemeente 

• Dit is het belangrijkste van groeiende gemeenten: Het 
gaat om mensen en niet om organisatie! 
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2. Het toepassen van de Principes van Gemeente-groei in de 
gemeente van vandaag 

A. Het belang van het hebben van “Gemeente-groei ogen” 

Illustratie:  
Een goede medische arts is even eens een goede 
diagnosticus. Dat betekent dat hij bekwaam is om een 
patiënt te onderzoeken die bepaalde symptomen heeft 
en dat hij vast kan stellen wat het probleem is. In dit 
proces zal de arts bepaalde testen doen en zaken laten 
onderzoeken. Als hij alle informatie heeft zal een 
evaluatie maken en een diagnose vaststellen en op basis 
daarvan een behandeling voorschrijven, bijv. medicijnen. 
Hoe zijn artsen in staat om dit goed te doen? 
Ten eerste zijn ze opgeleid in medicijnen en de menselijke 
anatomie, zodat ze begrijpen hoe het lichaam 
functioneert onder bepaalde condities. 
Ten tweede hebben zij door ervaring geleerd, d.w.z. ze 
hebben gewerkt met “echte” mensen in de dagelijkse 
praktijk. Met andere woorden ze ontwikkelen “goede 
ogen” voor hun vak (een juiste blik) door de jaren heen! 
Natuurlijk, als je ziek bent, wil je naar die arts die zowel 
goed geschoold is en op de hoogte van de stand van 
zaken op het gebied van medicijnen en gezondheid, maar 
ook iemand die ervaring heeft! 

 
Het zelfde geldt min of meer voor de pastor (en gemeente-
leider) die bezorgd is over de gezondheid van zijn gemeente 
1) Hij moet ook getraind worden zodat hij weet 

• Hoe een gezonde en groeiende gemeente eruit ziet 

• En hoe die functioneert 
NB. Helaas weten veel pastors alleen hoe een ongezonde, 
niet groeide gemeente eruit ziet en tragisch: velen nemen 
dar genoeg mee...! (?!) 

 
2) Hij moet ook weten hoe je een “ongezonde” (zieke) 
gemeente moet behandelen 

• Hij moet weten waar hij naar moet kijken om de 
oorzaken te kunnen vinden voor de problemen 

• Hij moet de oorzaak en gevolgen kennen van de 
principes (net zoals bij medicijnen), zodat hij juist die 
dingen kan doen om de gemeente gezond te maken. 
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3) Door zorgvuldig en met gebed de specifieke omstandigheden 
van de gemeente te bestuderen, kan de pastor beginnen te 
begrijpen waarom bepaalde dingen gaan zoals ze gaan. 
 
4) Door de principes toe te passen van gemeente-bouw en 
gemeente-groei die specifiek nodig zijn voor zijn gemeente kan 
hij helpen dingen ten positieve te veranderen. 
 

De combinatie van kennis en ervaring is het beste! 

 

3. Het definiëren van “Gemeente-groei ogen” 

= de bekwaamheid om naar een gemeente te kijken en alle 
verschillende factoren op te merken en te onderscheiden die 
haar groei belemmeren of bevorderen. 
 
Hiervoor hebben we al opgemerkt: 

• God heeft zorg voor een gemeente dat ze groeit omdat 
Hij zorg heeft dat mensen zijn Koninkrijk binnen komen. 

• Omdat God hier zorg voor heeft, moeten wij die zorg 
ook wel hebben! 

 
4. Wat zien “Gemeente-groei ogen”? 
1) Zij zien de wereld vanuit Gods perspectief 
Gen.3:9 “God riep de mens en zei: Waar ben je?” 

• Vanaf het eerste begin, meteen ná de zondeval, begon 
God mensen te zoeken 

• ...en dat doet Hij vandaag nog steeds! 
Luc.19:10 “De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene 
te zoeken en te redden” 
 
NB. Er zijn twee soorten mensen op de wereld vandaag: 

• zij die verloren zijn 

• en zij gevonden zijn 
God zoekt om te vinden en te redden die nog verloren zijn! 
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2) Zij zien Gods hand aan het werk in de wereld  

• Zij weten wat God doet en zij willen mee doen 

• Als je bestudeert wat God doet vandaag de dag in bijv. 
Afrika en Azië en andere delen van de wereld, dan zie je 
dat Hij het verlorene zoekt en vindt. 
--Hij trekt mensen tot zich op een geweldige manier. 

• Zo hoe zit het met jouw gemeente? 
o Wees bemoedigd dat God het verlorene ook door 

jou en je gemeente wil zoeken en vinden. 
 
3) Zij zien hun plaats in Gods plan 

• Lees Rom.10:13-15a 

• NB. God is bekwaam om het verlorene te bereiken 
zonder onze hulp, maar Hij heeft er voor gekozen dat 
niet alleen te doen 

• Hij heeft ons alle bronnen gegeven dat we nodig 
hebben in Hemzelf, Zijn Woord, de Geest, andere 
gelovigen en de gaven. 

• We dienen alleen wel te accepteren dat Hij het werk wil 
doen mét ons!! 

 
Als onze ogen deze dingen zien... 

• Wereld vanuit Gods perspectief 

• Wat God momenteel doet wereldwijd 

• En onze plaats in zijn plan 
...dan zijn we klaar om betrokken te zijn bij Gemeente-groei 
Indien we deze dingen NIET zien, dan is de kans erg groot dat 
de gemeente niet zal groeien vanuit onze bediening. 
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4. De zienswijze en houding van iemand die “Gemeente-
groei ogen” heeft 

Een van de factoren die bepalend zijn voor zijn effectiviteit in 
het proces van Gemeente-groei is de houding (“attitude”) van 
de pastor (= een innerlijk gevoel dat te zien is in het uiterlijk 
gedrag) 
 
 
Drie belangrijkste zienswijzen (houdingen): 

1) De pastor is volledig overtuigd dat God wil dat zijn gemeente 
groeit 

• Indien niet: dan zal de pastor nooit die dingen doen die 
daadwerkelijk nodig zijn ten behoeve van gemeente-
groei 

  
2) Zijn zorg voor de mensen buiten de gemeente moeten 
minstens even groot zijn als zijn zorg voor de mensen ín de 
gemeente 

• Reden: Die mensen buiten (verloren) zijn voor God de 
Vader erg belangrijk en waardevol!! 

 
3) Hij is pragmatisch 

• = In de kern betekent dit, dat hij steeds de effectiviteit 
van de dingen die we als gemeente doen wil evalueren 
ten behoeve van die effectiviteit 

• Indien we het verlangen hebben te zien dat God zijn 
gemeente bouwt, zullen we gewillig zijn om 
hindernissen direct weg te nemen 

• Want mensen die geen verlangen hebben om de groei 
van hun gemeente te zien en te beleven, zullen dezelfde 
dingen blijven doen op dezelfde manier zoals het altijd 
gedaan is 
o Begrijp: de Bijbel is niet in de eerste plaats bedoeld 

als een boek over methodologie 
o De principes die we erin vinden kunnen op 

verschillende manieren worden toegepast 
afhankelijk van de context. Herinner hier het 
belang van onderscheid te zien tussen Functie en 
Vorm! (zie Les 15) 
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NB. Het mooie van “attitudes” (innerlijke houding, zienswijze) is 
dat diegene kan ontwikkelen die je graag wilt hebben 

• Het gaat fundamenteel om kiezen en discipline...! 

• Vraag God je te helpen om die houding te hebben die 
nodig is om bruikbaar en vruchtbaar te zijn om Zijn 
gemeente te helpen groeien. 

 
 
5. Drie soorten groei in aantal 
A. Er zijn drie soorten groei: 

1) Biologische groei 
2) Verplaatsings groei 

• Mensen, die al gelovig zijn, worden toegevoegd – zij zijn 
simpelweg verhuisd en komen nu als “nieuw” in jouw 
gemeente 

• Kan zowel postief als negatief zijn 
o Positief: verhuizing wegens werk 
o Negatief: verlaten “oude” gemeenten wegens 

conflict 
3) Bekerings groei 

• Komt tot stand door evangelisatie activiteiten 
(persoonlijk en/of georganiseerd als gemeente) 

• Voor deze groei moeten plannen worden gemaakt en 
kost inspanning om mogelijk te maken 

• Dit is de belangrijkste soort van groei voor een lokale 
gemeente 

• Dit hebben we vaak zelf in de hand: we kunnen het 
plannen en doen... (de evangelisatie bijv.) 

• Staat in lijn met de Grote Opdracht, Matt.28:18-20 
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6. De geldigheid van het tellen van mensen 
Dit heeft veel christenen en met name leiders bezig gehouden 
of dit wel of niet mag en wel of niet goed is. 

• Sommigen zeggen: het is werelds en het is alleen maar 
ter verheerlijking van de mensen 

• Het probleem is ons motief waarom we mensen tellen 
o Het is fout als we tellen om aan anderen te laten 

zien dat we een betere gemeente zijn omdat we 
grotere aantallen mensen in de samenkomsten 
hebben 

• Het tellen van de mensen in de gemeente is in zichzelf 
niet goed of fout... het gaat om het motief 

 
Een feit is, dat de Bijbel veel over aantallen spreekt 

• Luc.15:4-7 
o Hoeveel schapen had de man in het begin? 
o Hoeveel schapen waren er verloren? 
o Op welke manier kwam hij er achter dat er één 

miste? 

• God weet hoeveel haar je op je hoofd hebt, Matt.10:30 
→ en Hij is vast en zeker meer geïnteresseerd in het 
aantal kinderen van Hem in de Gemeenten. 

• Ook Lukas noemt aantallen in Handelingen, bijv. 1:15; 
2:41 

 
Redenen waarom we aantallen (data) zouden moeten 
verzamelen en bijhouden: 

1) Om onze bronnen en middelen aan te spreken en te 
reserveren voor de gebieden waarop het nodig is  

• Zoals in zaken: wat en hoeveel middelen heb ik voor 
welke markt 

 
2) Om te weten hoe ik plannen kan maken voor de langere 
termijn 

• Zoals in zaken: om te voorkomen dat er wordt verkwist 
en mogelijkheden niet worden benut 

 
3) Om de betekenis ervan te evalueren 

• Zoals in het gebruik van statistieken: hoe meer 
informatie, hoe beter de prognose en hoe beter de 
informatie ervan 
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4) Om bewust te worden van algemene trends 

• Zodat je daarop kan inspelen, kan voorkomen, 
veranderen, ... 

 
NB. Zeker 2), 3) en 4) geven het belang aan van het bijhouden van 
het aantal mensen in de samenkomst en kinderen in de 
kinderdienst. 

 
 
<<Oscar Griffioen 
08.2020 


