Het Lichaam van Christus, de kerk, planten op locatie...
Slechts 2 of 3 volgelingen van Christus (en hun cirkel van onbereikte relaties) kunnen een levensveranderend Lichaam van Christus
worden op de plek waar ze leven. Ze kunnen ZIJN Handen, Hart, Stem en Bewogenheid worden voor groepen die over het hoofd
worden gezien.
Vraag aan God om ontmoetingen te regelen tussen jullie en de vrienden/kennissen/vreemden in wie Hij een diep geestelijk verlangen
heeft aangewakkerd. Blijf praten, delen en bidden voor wie Hij ook maar op je pad brengt, totdat sommigen er klaar voor zijn om
samen met jullie op reis te gaan in deze kerk, je hebt er maar een paar nodig om te starten. Vertrouw op Zijn Geest om jullie met de
juiste mensen in contact te brengen en dat hun harten open zijn. Sommigen zullen nog geen christen zijn.
Wees niet overdreven bezorgd en ga niet allerlei plaatsvervangende bezigheden opzetten... wacht gewoon op HEM om je in contact te
brengen met mensen die hongeren naar God.
1. Kom bij elkaar in een huis, appartement, park, café etc... overal waar de groep kan mee doen.
2. Richt je er op een volledig functionerend Lichaam van Christus (een kerk) te zijn bij de eerste bijeenkomst. Zonder kerkelijke
terminologie te gebruiken kun je de groep leiden in het ervaren van de 5 fundamenten van samen kerk zijn (zie praktische ideeën).
3. Vraag tijdens elke bijeenkomst aan God of Hij ontmoetingen wil regelen tussen de huidige leden en anderen met een honger naar
Christus. Wees altijd echt, nooit gemaakt, in het omzien naar de ander. Wees gevoelig voor hun behoeften. Manipuleer nooit. Betrek
en waardeer elkaar.
4. Bid zelf tot God dat Hij een “stagiaire” zal laten opstaan die samen met jou zal werken en de kerk voortplant met een andere groep.
Zoek ook naar een Paulus die je voortdurend kan bijstaan met wijze raad terwijl je deze groep leidt.
Praktische ideeën voor de basis functies / patronen voor het Lichaam van Christus
1. Ondersteunende vriendschappen… deel wat je bezighoudt en bid voor elkaar (misschien zelfs stil als iemand dat liever heeft).
Vertel om beurten (a) wat de wereld op je gedumpt heeft deze week (b) wat God gedaan heeft in je leven. Wees er voor elkaar tijdens
de hoogte en diepte punten van het leven. Probeer dit eens met elkaar tijdens een maaltijd.
2. Echte aanbidding… richt je op God’s grootheid terwijl je een combinatie van (a) muziek/gitaar/CD/video (b) kunst, (c)
stilte/ontzag, (d) natuur, (e) delen over God’s grootheid in je leven tijdens deze week, f. beloften uit God’s woord, etc. gebruikt.
3. Discipelschap gebaseerd op gehoorzaamheid… Pas een Bijbelgedeelte toe op je leven. Praat als groep over wat het zegt over (a)
God, (b) jezelf, (c) anderen, (d) het leven. Neem teksten die praktisch toepasbaar zijn: Psalmen, Matt. 5-7, Joh. 8, Gal. 6, Fillipenzen
of Jakobus. De leider moet het gesprek leiden, maar niet domineren.
4. Evangeliseer door je leven te delen … betrek “nog niet gelovigen” helemaal en op een natuurlijke manier en laat ze horen/zien
hoe Christus werkt in de levens van de aanwezigen. Help iedereen groeien in het uiten van hun eigen “reis-met-God” in echte relaties.
Laat de mensen dichter getrokken worden tot God door de ervaring in de groep.
5. Zorgdragen voor anderen… Zoek mogelijkheden anderen te helpen zoals Christus dat zou doen (Matt. 25:35-36). Doe een
missionair project. Help iemand die een crisis meemaakt. Geef in overleg met de groep de wekelijkse collecte weg aan iemand die het
nodig heeft (laat geven altijd een daad van aanbidding zijn).

Bijbels model: Romeinen 16:3-5 Prisca & Aquila-type kerken
- Hoe kwamen ze aan inkomen? (Han. 18:3) Hoe groot was hun huis? Hoe was het ingericht?
- Hoeveel mensen paste er in die huiskerk? Hoe deden ze aanbidding? Discipelen maken? Evangeliseren? Uitreiken naar anderen?
Samen gemeente (community) zijn?... Zeer basis en elementair, maar een door God bevestigde kerk!
- Hoe was hun leider voorbereid? (2 Tim. 2:2) Wie gaf hen toestemming hun buurt te transformeren door het planten van een
eenvoudige kerk?
- Wat deden ze met de collectes? Hoeveel koste de kerk? Hoe groot werd het?
- Hoelang bleef deze kerk bestaan? Hoeveel goeds deed deze kerk? Heel eenvoudig, en tegelijkertijd heel Relationeel
/Krachtig/Aanstekelijk.
De bijbel beschrijft keer op keer de gewoontes of kenmerkende eigenschappen van “de kerk”. Veel theologen vatten “de kerk” samen
in de 5 fundamenten of 5 functies van kerk: Aanbidding, Evangelisatie, Discipelschap, Bediening en Gemeente. Sommige mensen
voegen daar nog Gebed, Zending, Kerken planten etc. aan toe. Maar velen zeggen dat je deze laatsten ook kan vinden in de eerste vijf.
Lees de bijbel en laat de Geest je leiden in wat de noodzakelijke elementen van een kerk moeten zijn.
Een goede definitie van kerk is: Een groep volgelingen van Christus die volledig functioneren, begrijpen en geloven dat zij zelf
het Lichaam van Christus zijn in hun invloedsfeer.
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