
mentorhandleiding 22.1 GEMEENTEGROEI 

leerdoel 

wat je gaat behandelen 

bijbelstudie Ef. 4:11-16 
lesstof 
Dankbaar voor wat er is 
In de gemeente wordt het werk van de Here zichtbaar, het is immers de Zoon die uit alle mensen 
samen zich een gemeente bijeenroept. Het Woord en de Geest van Christus dragen vrucht. Paulus 
begint bijna al zijn brieven aan de gemeenten met dankzegging aan de Here God voor de gemeente. 
Elk teken van (gelovig) nieuw leven is een wonder, want het is een complete herschepping als 
zondige mensen weer kind van God worden. Als je praat over de gemeente, tel dan eerst je 
zegeningen en verwonder je over het werk van de Geest onder zondaars. Het goede dat er is doet 
naar meer verlangen, wat zou het mooi zijn als ieder van harte en zonder zonde God zou dienen.  
 
Doorgroeien! 
Een gemeente is nooit volmaakt. Met name de brief van Paulus aan de Efeziërs laat zien, dat je 
steeds verder mag groeien, Ef. 1 : 22; 2 : 21v; 3 : 14-21; 4 ; 14-16. Christus geeft groeikracht! Hij heeft 
niet alleen betaald voor de zonde en de schuld voldaan, Hij heeft ook de vernieuwing verdiend en 
door zijn Geest werkt Hij aan de heiliging van zijn kinderen. 
 
Zwakke punten 
Zwakke punten van je gemeente kun je inventariseren. Op welke punten moet je met elkaar vooral 
verder groeien? Houdt de gemeente zich aan de leer van Christus? Wil ze er naar leven? Is er liefde 
voor God, voor elkaar en voor anderen? Wordt Gods boodschap doorverteld? Is de eredienst een 
feest voor de Here? Leeft er niemand eenzaam of met geldgebrek? Is er gezamenlijk gebed en 
gezamenlijke bijbelstudie? Binnen het gemeenteleven kun je allerlei verbeterpunten vinden. 
 
Groeigemeente 
Een gemeente mag groeien in liefde voor God en elkaar. Hoe doe je dat? Wanneer je zwakke punten 
in de gemeente ziet, kun je daar aan gaan werken met gebed en bijbelstudie. Je kunt elkaar 
opbouwen. Samen kun je een plan maken en zo planmatig werken aan groei, ieder op zijn eigen 
plaats met de eigen gaven. Honderden levende stenen kunnen samen een prachtig geestelijk huis 
gaan vormen met de Heilige Geest als architect, 1 Petr. 2 : 1-10. Een ideale gemeente bestaat niet, 
maar samen mag je er wel naar streven om steeds meer de liefde tot God in praktijk te brengen.  
Hulpmiddelen daarvoor worden ook aangeboden via het gemeenteNproject. 
 
Van binnen naar buiten 
Een gemeente, waarvan de leden zelf vol van geloof, liefde en hoop zijn, krijgt een sterke werfkracht 
naar buiten toe. Zo’n gemeente is als een stad op een berg, als licht voor de wereld, Mat. 5 : 13-16. 

wat je wilt bereiken 

- kunnen uitleggen waarom je moet danken als je naar de gemeente kijkt 
- weten Wie zorgt voor groei en waarom een gemeente kan werken aan groei, ook met de 

bijbelstudie 
- voorbeelden van zwakke punten van gemeenteleven kunnen noemen en dat concreet kunnen 

maken voor de eigen gemeente 
- kunnen vertellen hoe je kunt werken aan groei 
- het beeld van de gemeente als stad op een berg en als licht voor de wereld kunnen uitleggen 

handvat voor de mentor:  

zingen: Ps. 87; Ps. 118; Gz. 30. 
bijbel: Mat. 5 : 13-16; Ef. 1 : 22; Ef. 2 : 21v; Ef. 3 : 14-21; Ef. 4 : 
14-16; 1 Petr. 2 : 1-10 

literatuur: C. J. de Ruijter, Door de Geest bewogen; B. van Veen, Onze gemeente in opbouw. 

de lesstof is verder uitgewerkt 

in de map voor de jongeren 



lesindeling 
intro: Vraag: Wat is gemeentegroei? Waar denk je aan? Inventariseer de antwoorden. 
bijbelstudie Ef. 4:11-16 

- Welke dingen doet God? 
- Welke inbreng hebben de gemeenteleden? 
- Welke beelden kom je tegen in dit bijbelgedeelte en wat betekenen ze? 
- Wat is gemeentegroei? 

Bij gemeentegroei denken mensen vaak aan de activiteiten die gedaan worden om alles beter te 
regelen. Hier leer je dat groeien in geloof is, elkaar op bouwen in liefde en samen toe te groeien naar 
Christus, ons hoofd. 
opdrachten 
*Maak een schema van vragen en activiteiten voor dit hele blok. 
 
*Zaden kunnen enkel ontkiemen als ze goede grond krijgen. De groei is een wonder. 
Wat leert dit beeld je over gemeentegroei? 

 
 
 
 

Wil je als sportclub een beter resultaat neerzetten, dan moet 
de conditie omhoog! Aan dit toestel heb je niets als je niet aan de slag 

gaat. 
Wat leert dit beeld je over gemeentegroei? 

 
Kijk na deze beide beelden nog eens terug naar de bijbelstudie. 

 
 
*Wat is nodig voor een groeigemeente? Formuleer dat met hulp van onderstaande termen: 

- prediking 
- praktische hulp 
- evangelisatie en zendingstaken 
- onderlinge troost 
- vermaan 
- bemoediging 
- herderlijke taak van de ambtsdragers 
- geestelijke groei van jongeren 
- wijsheid en ervaring van de ouderen 
- gebeden 
- lofverheffing 

Voorbeeld: Voor een groeigemeente is het nodig elkaar te bemoedigen. Door elkaar te herinneren aan 
de macht, wijsheid en liefde van God kun je elkaar helpen in moeiten. Je helpt elkaar onthouden dat je 
onderweg bent naar het volmaakte leven met God. Elke dag daarheen wil Hij ons bemoedigen en 
daarvoor geeft Hij ons ook aan elkaar. Door bemoediging helpt God je en help je elkaar. 
Werk voor elke term uit hoe je daarin met God verbonden bent en/of elkaar kunt steunen als 
reisgenoten. 
 
*Bekijk wat je samen beschreef bij de vorige opdracht en leg dan uit dat een gemeente die dat doet is 
als: 

- een stad op een berg 
- een licht voor de wereld 
- groeit van binnen naar buiten, zo’n gemeente heeft aantrekkingskracht. 

 
*Laat ieder de eerste verzen van één van de brieven uit het NT lezen. Bijna altijd kom je daarin een 
dankzegging voor de gemeente tegen. Hoe kun je God danken voor de gemeente waar jezelf lid van 
bent? 

thuis verder werken en/of toetsen 

lezen 22.2 
opdrachten uitvoeren zoals jullie voor dit blok hebben afgesproken 
 


