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Les 8 De gemeente als kracht van God in de wereld [CG-8] 
 
Basis Teksten:  

• Mat.5:13-14 “…jullie zijn het zout der aarde en het licht 
der wereld…” 

• Mt.13:37-38 – “…de akker is de wereld…” 
 
Onderdeel C – de Bouwer en het Doel 
Les 8 – De gemeente als kracht van God in de wereld 
 
 

 
 
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.5:13-14 

• 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 
 
NB> Het Evangelie is het Evangelie van het Koninkrijk: De 
boodschap van de Kerk is Het Koninkrijk vertegenwoordigen, de 
heerschappij van Jezus Christus in en door ons leven hier en nu 
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Twee modellen van gemeente-zijn 
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.” 
 
(zie ook Bijlage: Overzicht van de twee modellen) 
 
A. De gemeente als “akker”  
1) Nadruk op de locatie (het gebouw bijvoorbeeld) 

• Dient zichtbaar te zijn, opvallend 

• 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 

• Hoe groot het budget is 

• Welke en hoeveel activiteiten we hebben 

• Gemeente als organiseren van activiteiten 

• Doel van alles wat we doen: mensen trekken en zorgen 
dat mensen blijven komen 
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3) Hoe het functioneert 

• Omdat het om het gebouw (de locatie) gaat en wat daar 
gebeurt (het programma, de organisatie)  

• Wordt er gewerkt met (al dan niet fulltime) professionals 

• Zijn er specialisten – bijv. de voorganger als de 
activiteiten begeleider 

• Wordt de gemeente een “cultuur” binnen de 
maatschappij, een speciale club 

• Spreken en maken we ons druk om “bediening”, taken, 
functies, posities, titels, … 

• De grootste groep kijkt en aanschouwt wat de anderen 
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 

• Hoe kunnen we meer mensen enthousiast maken en 
aantrekken 

• Hoe houden we de mensen bij ons binnen? 

• Het is een vorm van het “gebruiken” van mensen – 
exploiteren  

• We willen mensen “hebben” voor hun energie, tijd, en 
geld 

• 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 

• 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 
De gemeente is 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 en hoeren en tollenaars 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 om elkaar op te bouwen en toe te rusten 

• Een plaats van genezing en herstel 

• Leiders dienen om anderen te doen groeien 

• 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 
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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 
 
 
BIJLAGE - De Twee Modellen in een overzicht 

Kerk/Gemeente als Akker De Akker is de wereld 
A). Nadruk: Locatie 
 
 
 
 
 

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 
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C). Hoe het functioneert: 
-specialisten in dienst 
-voorganger/leiders als 
activiteiten planners en 
organisatoren 
 
 
 
 
-Organisatie ~ om mensen 
aan te trekken en “vast te 
houden” 

C). Hoe het functioneert: 
-alle leden hebben gaven en 
talenten 
-allen zijn leden van datzelfde 
Lichaam 
-leren wat het betekent en hoe 
het werkt om als Jezus te zijn in 
onze maatschappij (strategisch 
geplaatst zijn) 
-Toegerust worden ~ omdat de 
Geest van Jezus IN je leeft 

Mensen uitnodigen om te KOMEN versus elkaar 
bemoedigen om te GAAN 

D). Motivatie:  de (lokale) 
gemeente is als een doel 
en voor zichzelf 
-mensen en nieuwe 
mensen zijn nodig als 
“brandstof” om de 
organisatie draaiende te 
houden 

D). Motivatie: de (lokale) 
gemeente als Gods instrument 
in de maatschappij (de wereld) 
om redding te brengen aan de 
“ongelovigen” als het Lichaam 
van Jezus Christus 

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 

 
 
<<Oscar Griffioen 
06.2020 
 
 


