
 

VERKENNING 
 
Gemeente-zijn & gemeenteopbouw 
 
Hayo Wijma 
 
In Woordwijs heeft Wim de Groot een bijbels beeld geschetst over de gemeente. Ik ga in 
op ‘gemeenteopbouw’: een thema dat rond 1990 op de agenda is gezet door prof.dr. M. 
te Velde.1 Het is nog steeds in de actualiteit doordat nieuwe concepten de krant halen: 
doelgerichte gemeente, herberggemeente, kwaliteitskenmerken van Schwarz, 
dienstgroepen van Te Velde… Waar gaat dit over?! Wat is gemeenteopbouw eigenlijk? 
Wat is een bijbelse visie op gemeenteopbouw? 
 
Gemeenteopbouw? 
Wat is gemeenteopbouw nu eigenlijk? 
1. In de Bijbel betekent ‘gemeenteopbouw’: Gods activiteit om zijn gemeente te bouwen tot 

de bruid die zij mag worden bij Christus’ wederkomst. 
2. In de praktijk betekent ‘gemeenteopbouw’: de opdracht om in je kijken naar je gemeente 

los te komen van hoe het nu gaat. Om – geleid door bijbelse ideaalbeelden over de 
gemeente – te kijken op welke aspecten van je gemeente-zijn je zou willen groeien, om 
daar samen mee aan het werk te gaan. 

Gemeenteopbouw is dus zowel werk van God als werk van ons, mensen. Je zou voor 
gemeenteopbouw ook andere woorden kunnen gebruiken: gemeenteontwikkeling of 
gemeentegroei. 
 
In gemeenteopbouw hebben gemeenteleden in de afgelopen jaren zich vooral gericht op 
structuren, werkvormen, processen en middelen in gemeenten. Dat heeft goede dingen 
gebracht. Tegelijkertijd denk ik dat ‘we’ het echte beginpunt uit het oog zijn verloren. (Ds.) 
Marius Noorloos2 noemt in zijn boek Leven uit de Bron het principe: ‘Via geloofsopbouw 
naar gemeenteopbouw’ – Gemeenteopbouw begint bij jouw en mijn geloof en de 
ontwikkeling daarin. 
Is ons hart een woonplaats van Christus? Groeien we daar samen in? Zien anderen aan onze 
liefde voor elkaar, dat wij zijn navolgers zijn? Begin je niet hier, dan kan dit leiden tot 
schraalheid of geestelijke honger. Gemeenteopbouw wordt dan iets ‘technocratisch’, dat niet 
bijdraagt aan het stillen van deze honger. 
 
Gereformeerde gemeenteopbouw? 
Bestaat er ook zoiets als ‘gereformeerde gemeenteopbouw’? Om deze vraag te beantwoorden, 
ga ik uit van de definitie van ‘gereformeerd’ van ds. C. van der Leest.3 ‘Gereformeerd zijn is 
dit, dat je leeft in toewijding aan Christus, op basis van wat evident bijbels is: de leer van de 
belijdenis en van de kerkorde alsook wat verder zonneklaar in de Bijbel naar voren komt.’ 
Een formulering die staat als een huis. Ik gebruik hem om in te gaan op ‘gereformeerde 
gemeenteopbouw’. 
 
In Efeziërs 4 geeft Paulus een prachtig bijbels concept voor gemeenteopbouw: heiligen (= 
gemeenteleden) die door ambtsdragers toegerust worden voor het werk in Christus’ dienst. Zo 

                                                
1 Dr. M. te Velde, Gemeenteopbouw (deel 1 t/m 4), Barneveld 1992. 
2 Ds. Marius Noorloos, Leven uit de Bron, Kampen 2003. 
3 Ds. C. van der Leest, Wat is gereformeerd?, Groningen 1983. 
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wordt Christus’ lichaam opgebouwd, zo groeit het naar Hem toe – door zich aan de waarheid 
te houden en elkaar lief te hebben. En doordat ieder zijn deel naar vermogen bijdraagt! Die 
opbouw of groei heeft ook een doel. Paulus schrijft hierover aan zijn gemeenten onder meer: 
 
Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke 
kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert 
als sterren aan de hemel.4

 
Hiermee volgt Paulus de Here Jezus als Deze spreekt: 
 
Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen 
blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hen vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, 
neen, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet 
jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan 
jullie Vader in de hemel.5

 
De praktijk? 
Een indrukwekkend concept van gemeenteopbouw, waarin zowel ambtsdragers als 
gemeenteleden elk hun eigen rol hebben. We zien in veel gemeenten hoe dit prachtig werkt en 
tot hartverwarmende resultaten leidt. We zien ook knelpunten: 
● Eind oktober 2004 beschreef ds. Adrian Verbree de verwording van het kerkrecht tot 

wurgkoord.6 ‘Het gereformeerde kerkrecht is ontaard. Een op zichzelf goed doordacht 
systeem is verworden tot een speelbal in de handen van querulanten.’ Ik ga voorbij aan 
Verbrees oplossing: een papierversnipperaar. Wel signaleer ik dat veel ambtsdragers te 
veel in beslag worden genomen door vergaderwerk – en zo te weinig toekomen aan 
toerusten. 

● Toerusten betekent ‘in staat stellen’. Ambtsdragers doen dat in de eerste plaats met de 
waarheid: Gods Woord, zoals wij dat hebben samengevat in belijdenisgeschriften. Rond 
de zomer van 2004 publiceerde Nader Bekeken7 over een onderzoek naar de kennis van 
ambtsdragers over de belijdenissen. De onderzoeker concludeerde dat een overgrote 
meerderheid niet de namen van de belijdenisgeschriften wist weer te geven en dat 
inhoudelijke kennis grotendeels afwezig is. Alhoewel het om een kleine steekproef ging, 
heb ik samen met ds. Storm weinig reden om te veronderstellen dat onze ambtsdragers 
anders zouden scoren; onze praktijkervaringen ondersteunen deze uitslag vaak. 

 
Als Paulus voor Efeze ambtsdragers als ‘aangrijpingspunt’ kiest om gemeenteleden toe te 
rusten – en als de knelpunten die Verbree en Storm beschreven, in de praktijk herkenbaar zijn, 
is toenemende interne verdeeldheid en verlegenheid dan verwonderlijk? Met Storm wil ik 
‘back to the basics’ als de remedie voorstellen. 
 
Basics? 
Wat zijn de basics? En gaat groei vanzelf, ook als ambtsdragers geweldig functioneren? 
Hebben wij uit onszelf zin in gemeenteopbouw? Als ik Efeziërs 4 als visie op 
gemeenteopbouw laat zien, kan ik dit niet los zien van Paulus’ gebed uit hoofdstuk 3: 
 
                                                
4 Filippenzen 2:14 en 15; alle teksten zijn geciteerd uit de NBV. 
5 Matteüs 5:14-16. 
6 Ds. Adrian Verbree,’Kerkrecht als Wurgkoord’, Nederlands Dagblad 29-10-2004. 
7 Ds. P.L. Storm, ‘Belijdenisgeschriften: documenten met gezag of papieren tijgers?’, Nader Bekeken 
juli/augustus 2004. 
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Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de 
hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en 
sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, 
en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en 
breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle 
kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. 
 
Het is een vurig gebed om samen met anderen Christus’ liefde te kennen die alle kennis te 
boven gaat, opdat we zullen volstromen met Gods volkomenheid. Als we niet op dit ‘brand’-
punt van zijn liefde komen, zal er geen groei zijn: stilstand – en dus achteruitgang, stagnatie: 
de ‘boel’ loopt vast. 
 
Gemeenteopbouw in deze visie begint dus met hoe wij leven met onze Schepper en Verlosser. 
Hoe we met Hem wandelen, hoe we samen – in ons gezin en in onze gemeente – groeien in 
het kennen van Christus’ liefde voor jou, voor mij, voor ons! Groei in kennis van Christus’ 
liefde is de weg naar het doel: gemeenteopbouw! 
 
Knus?! 
Als ik hierover met mensen praat, onderschrijven ze dit. Het wordt ongemakkelijk als we 
verder gaan over onderlinge omgang: ‘Wordt het niet te knus?’, klinkt het dan al gauw. Alsof 
er een scheidslijn ligt tussen zelf in Christus’ liefde leven en je liefdevolle omgang met 
anderen. De Here Jezus legt die scheiding niet: ‘Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien 
dat jullie Mijn leerlingen zijn.’8 Later schrijft Johannes: ‘Wat liefde is, hebben we geleerd van 
hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor 
onze broeders en zusters.’9 Als jij en ik ons zorgen maken of het niet te ‘knus’ wordt in de 
gemeente, is het eerder tijd voor zelfonderzoek dan voor het geven van ruimte aan onze 
weerstand over te ‘knusheid’. 
 
Liefde als basis – en dan verder? 
Hoe verhoudt de visie die ik schetste, zich tot modellen over gemeenteopbouw? Er zijn 
diverse modellen en ze onderscheiden verschillende aspecten van gemeente-zijn. Zo kunnen 
ze je helpen om je gemeente onder de loep te nemen en te kijken op welk onderdeel je zou 
kunnen werken aan groei of ontwikkeling. Ik typeer enkele modellen kort. 
 
1. De dienstgroepen van M. te Velde10

Te Velde heeft de bijbelse grondbeginselen voor een goed functionerende gemeente geschetst. 
Hiervan is vooral zijn ‘dienstgroepenschema’ bekend geworden: zes ‘taakgebieden’ van de 
gemeente, nl. verkondiging, levenswijding, onderricht, opzicht, samenleven en 
barmhartigheid. Deze vloeien voort uit gemeenschap met God en gemeenschap met elkaar. 
 
2. De herbergkerk11

Hendriks gebruikt de herberg als metafoor voor de gemeente: open, gastvrij, uitnodigend. 
Mensen kunnen er op verhaal komen en gesterkt hun weg vervolgen. Hendriks beschrijft deze 
gemeente als een gemeenschap waarin we 
● omgang hebben met God – relatie naar boven; 
● gemeenschap hebben met elkaar – relatie naar binnen; 
                                                
8 Johannes 13:35. 
9 1 Johannes 3:16 – merk op hoe de apostel Johannes 3:16 ‘doortrekt’ als opdracht voor ons leven! 
10 Dr. M. te Velde, Gemeenteopbouw 2, Barneveld 1992. 
11 J. Hendriks, Gemeente als herberg, Kampen 1999. 
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● dienst betonen aan de samenleving – relatie naar buiten. 
 
Door de gemeente te typeren in drie relaties, ontstaat de drieslag ‘boven-binnen-buiten’ om 
heel kort de kern van gemeente-zijn uit te drukken. 
 
3. Christian Schwarz12

Schwarz heeft een visie op gemeenteopbouw ontwikkeld volgens principes die God zelf in de 
schepping heeft gelegd. Ook Schwarz onderscheidt kenmerken van gemeente-zijn: hij heeft er 
acht. Maar Schwarz doet iets wat anderen laten: hij voorziet elk kenmerk van een ‘richting’. 
Zo gaat het niet om ‘erediensten’, maar om ‘inspirerende erediensten’. ‘Leiding’ alleen is 
onvoldoende: ‘toerustende leiding’ is waar het om draait. Doordat elk kenmerk een richting 
heeft, kun je ze niet alleen goed gebruiken om te bepalen wat je wilt ontwikkelen binnen je 
gemeente, maar vooral ook hoe je binnen dit kenmerk zou kunnen groeien! 
 
4. Doelgerichte gemeente13

In juni 2003 verscheen het boek Doelgerichte gemeente in het Nederlands. Auteur Rick 
Warren beschrijft waar zijn gemeente op gebaseerd is: op het grote gebod (Mat. 22:37-40) en 
de grote opdracht (Mat. 28:19-20), twee bijbelpassages die alles samenvatten wat er in zijn 
gemeente gebeurt. Samen met andere vertaalde hij deze naar vijf doelstellingen: 
1. Heb God lief met heel uw hart; 
2. Heb uw naaste lief als uzelf; 
3. Ga en maak discipelen; 
4. Doop hen; 
5. Leer hen Gods geboden te onderhouden. 
Omdat alles wat er in zijn gemeente gebeurt, gericht is op het bereiken van deze doelen, 
spreekt Warren van ‘doelgericht gemeente’, waartoe alles en iedereen ingeschakeld wordt, om 
vanuit liefde mensen tot Jezus Christus te brengen. Warren noteert helder de bijbelse basis 
van gemeente-zijn en werkt dit uit tot een spiegel die pijnlijke resultaten kan opleveren als je 
er samen in zou kijken, maar die vervolgens ook heel veel in beweging kan zetten. 
 
Afsluitend 
Kortom, verschillende ideeën over gemeenteopbouw. Ze kunnen je helpen op weg te gaan in 
je gemeente. Welke voor jouw gemeente de meest bruikbare is, hangt af van je situatie: bel 
gerust om advies.14 Over het gebruik van een methode wil ik nog twee dingen zeggen: doe 
een methode nooit af als een ‘hype’: gezien de knelpunten hebben we hiervoor geen enkele 
reden, ook al er gebeurt veel moois! Overschat de waarde van methoden ook niet: 
gemeenteopbouw gaat eerder over liefde dan over methoden. Ik wens je vooral Gods zegen 
bij je werk in jouw gemeente. 
 
 
Bespreking 
1. Basics 
Onder ‘basics’ gaf ik Paulus’ gebed weer, zoals te vinden is in Efeziërs 3:14-19. 
Neem deze bijbeltekst er nog eens bij en beantwoord de volgende vragen voor jezelf: 
● Paulus’ gebed gaat over ‘samen met alle heiligen… de liefde van Christus kennen…’ Hoe 

goed ken ik Christus’ liefde? 

                                                
12 Christian Schwarz, Natuurlijke gemeenteontwikkeling, Hoornaar 1996. 
13 Rick Warren, Doelgerichte gemeente, Vaassen 2003. 
14 Steunpunt Gemeenteopbouw, 038 4270400. 
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Hoe ver ben ik volgestroomd met Gods volkomenheid? 
Hoe werkt ‘samen met alle heiligen’ bij mij in de praktijk? 

● Merk ik groei in deze dingen? Of achteruitgang? 
● Welke specifieke punten zou ik willen meenemen in gebed? 
Vorm nu kleine groepjes van drie personen. Wissel je antwoorden op deze vragen uit. Ten 
slotte nodig ik je uit om ook samen te bidden. 
Wissel uit wat je van deze werkwijze hebt gevonden. 
 
2. Mijn gaven 
Paulus schrijft in Efeziërs 4:16: ‘Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het 
lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.’ In Romeinen 12 werkt Paulus het beeld van 
dit lichaam verder uit. 
Lees dit hoofdstuk en bespreek dit hoofdstuk vanuit deze vragen: 
● Wat zie ik als essentie van dit hoofdstuk? 
● Hoe goed ken ik mijn gaven? 
● Wat doe ik daar echt mee – wat zou ik daarmee willen doen? 
Overdenk eerst voor jezelf, wissel daarna uit in kleine groepen. 
 
Op www.steunpuntgemeenteopbouw.nl kun je (vanaf eind januari 2005) onder downloads een 
documentje downloaden, waarvan je kaartjes kunt knippen: een gavenspel. Gebruik deze 
kaartjes in een groepje van drie personen. Gebruik één set per groepje. Je kunt deze kaartjes 
op verschillende manieren gebruiken: 
● Ieder kiest voor zichzelf die kaartjes die op haar of hem van toepassing zijn. Nadat 

iedereen dat gedaan heeft, bespreek je dit met elkaar. 
● Anderen kiezen kaartjes voor mij en geven zo een beeld van hoe zij mij zien. 
Beide ronden kun je natuurlijk ook samenvoegen. 
Zorg ervoor dat iedereen aan bod komt. Neem tijd voor overweging: 
● Wat concludeer ik nu? 
● Wat wil ik hiermee doen? 
 
3. Ambtsdragers 
Ambtsdragers rusten gemeenteleden toe – dat is mooi. 
● Hoe werkt dat in jullie gemeente? Waar zou de Here Jezus blij mee zijn? Wat zou Hem 

verdriet doen – in jullie gemeente? 
● Wat zou je de ambtsdragers willen meegeven? Ter bemoediging? Of om hen ergens om te 

vragen? 
Noteer je reacties op gele plakbriefjes en inventariseer deze.  
Schrijf een brief aan je kerkenraad met vragen en woorden van bemoediging. 
Sluit af met gebed en draag je ambtsdragers aan de Here op. 
 
4. Schitterende sterren? 
Verdeel de groep in kleine groepjes van vijf personen. 
Elke groepje krijgt een groot vel papier (flip-over, behang, bedenk maar iets). 
Verplaats je nu in mensen die in jouw buurt/in de buurt van de kerk wonen. 
Teken samen wat zij van jullie zien. Elk groepje licht hun tekening toe. 
Welke conclusies trekken jullie nu? Waar vragen deze conclusies om? 
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