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“Een gemeente die niet werft,          

is een gemeente die sterft”

(Ds. Veenhuizen)
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Wat moeten we verstaan onder 

missionair gemeente-zijn?

?
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- Moeten we deur aan deur?

- Folderen?

- Doen we het niet goed?

- We hebben het al zo druk!!!
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- Neen!

- Geen activisme!

- 1e plaats: Gods werk!

- En de Here voegde dagelijks toe aan de 

kring, die behouden werden. (Ha.2:47)
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Wat bedoelen we dan met ‘Missionair’?

Missionair heeft te maken met ‘Missie’

We zijn gezonden!

‘Gij zult mijn getuigen zijn.’ (Ha.1:8)
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Bijbelse oriëntatie:

Heel de Bijbel, élke bladzijde is zending! 

De Bijbel - van Genesis tot Openbaring - is 

ontstaan vanuit Gods plan met deze wereld.
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Bijbelse oriëntatie:

De mens werd geschapen 

om in een goede relatie tot 

zijn Schepper te leven.
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Bijbelse oriëntatie:

Na de zondeval wilde de Here God 

dat Zijn vergeving en liefde elk mens 

zou bereiken en dat alle mensen Hem 

zouden dienen.
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Bijbelse oriëntatie:

- Daarom sprak God tot de mens. 

- Daarom zond Hij profeten. 

- Daarom zond Hij zijn Zoon.                    

- Daarom kwam de Heilige Geest en gaf  

Hij kracht aan zijn gemeente om de 

missie uit te voeren.
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Bijbelse oriëntatie:

God gaf  Abraham een grote 

verantwoordelijkheid. 

Hij kreeg de belofte mee dat door 

hem ‘alle volken op de aarde 

gezegend zullen worden’ (Gen. 12:1-

3).
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Bijbelse oriëntatie:

De volgende stap is dat het volk 

Israël de fakkel van Abraham 

overneemt. 

Israël moet de andere volken laten 

zien dat hun God alle eer en glorie 

verdient (Psalm 96:3).
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Bijbelse oriëntatie:

De missie van Israël mislukt en dan 

zendt de Vader zijn Zoon. 

In Hem zien we Gods grootheid 

(Hebr. 1:1) 

en door Hem worden we gered 

(Hand. 4:12).
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Bijbelse oriëntatie:

Voordat Jezus naar de Vader gaat, 

geeft Hij zijn leerlingen (en via hen 

de gemeente) de opdracht om alle 

volken te bereiken met het goede 

nieuws (Mat. 28:18-20). 
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Bijbelse oriëntatie:

Hierbij moeten we het doel steeds 

helder hebben: het doel van 

‘Gemeente-zijn’ is dat God wordt 

grootgemaakt – door alles en 

iedereen (Ps. 67).
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Missionair-zijn begint dus niet bij een 

opdracht, maar bij de Zender zélf. 

Missionair-zijn hoort bij de kern van 

het christen-zijn en bij het wezen van 

de gemeente.
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De taak die de leerlingen van Jezus 

krijgen, kunnen we samenvatten met 

het woord ‘getuigen’ (Hand. 1:8). 

Daarbij denken we allereerst aan het 

onder woorden brengen van de hoop 

die in ons is (1 Petrus 3:15). 
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Het Nieuwe Testament is ook duidelijk 

over de nauwe relatie tussen woorden 

en daden (vgl. Jak. 2). 

Je bent een getuige van Jezus in wat je 

zegt en wat je doet. (5e Evangelie!).

Die twee horen onlosmakelijk bij elkaar.
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OPGELET:

Denk er aan dat Ha.1:8 een belofte is en 
niet een gebod. 
Er staat niet: 'Je moet gaan en mijn 
getuigen zijn.' 

Er staat: 'De Heilige Geest zal komen en gij 
zult mijn getuigen zijn.' 

Er is een wereld van verschil tussen die 
twee. 
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Of  we willen of  niet, we zijn getuigen. 

Mensen in onze omgeving zien 

kerkgebouwen, en ontmoeten

mensen die geloven. 

Dat geeft een indruk. Positief  of  negatief.

We hoeven ons dus niet af  te vragen of  we

een missionaire gemeente zijn, 

We zijn het al. 
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Het gaat dus niet om (extra) 

activiteiten, maar om een houding.

Een gunnende, liefhebbende 

houding!

Een houding waarin het Evangelie

een kans krijgt gehoord en verstaan 

te worden.
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Missionair Gemeente zijn is de blik 

verleggen naar buiten. 

Het gaat in de kerk niet alleen om 

hen die er al zijn (zéér belangrijk!),                                

maar ook om hen die er nog niet zijn. 
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Dit zijn onze bronnen waaraan ieder 

missionair verlangen ontspringt: 

1) Gods oneindige liefde (Joh 3:16), 

en                                                    

2) dat je dat wat zo zegenrijk is voor 

jezelf  heel graag met een ander 

wilt delen. 
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Enkele kenmerken 

van een missionaire gemeente:

1) Een duidelijke, Bijbelse opinie.

Jezus Christus hét middelpunt!

“Lege preken, lege banken”
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Kenmerken 

van een missionaire gemeente:

2) Een zorgzame en levendige 
gemeenschap:

- open naar – ALLE - mensen, 
hartelijkheid, belangstelling en 

warmte, 

welkome sfeer voor nieuwkomers
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Kenmerken 

van een missionaire gemeente:

3)transparant leiderschap:

- stabiliteit

- vertrouwen
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Kenmerken 

van een missionaire gemeente:

4) aantrekkelijke en afwisselende 

erediensten:

- doorbreken van de sleur

- leven, afwisseling, jeugd
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Kenmerken 

van een missionaire gemeente:

5) Betrokkenheid van álle leden:

- stimuleren van de gaven en 

talenten van de leden, tot welzijn 

van allen binnen en buiten de 

kerk.
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Kenmerken 

van een missionaire gemeente:

6) Gebed!
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Een missionaire gemeente is een 

biddende gemeente:
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Een missionaire gemeente is een 

biddende gemeente:

“Vraag en er zal je gegeven worden, 

zoek en je zult vinden, klop en er zal 

voor je worden opengedaan.”

Matteüs 7:7 
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Kenmerken 

van een missionaire gemeente:

“En zij bleven volharden bij het 

onderwijs der apostelen en de 

gemeenschap, het breken van het 

brood en de gebeden.” (Ha.2:42)
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EINDE!

VRAGEN?


