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INTRODUCTIE
Wat is de Gemeente (Kerk)?

Op de locale vlak is de gemeente een bijeenkomst van christenen in een huis (Romeinen 16:5) of in een stad
(1 Korintiërs 1:2). Op de internationale vlak is de Gemeente het Lichaam van Christus (Efeziërs 1:22-23) en alle
christenen zijn leden van dat éne Lichaam (1 Korintiërs 12:12). De Gemeente (Kerk) is een geestelijk huis waarvan elke
christen een levend steen is (1 Petrus 2:5) of een woning van God in de Geest (Efeziërs 2:21-22). De Gemeente is de
huishouding van God en de christenen zijn de huisgenoten (familie) van God (Efeziërs 2:19). Het heeft God Zelf als de
liefdevolle en zorgzame Vader en alle christenen als broeders en zusters van elkaar. De Gemeente is een kudde schapen
die de herder die voorop loopt volgt (1 Petrus 5:2; zie 2:25; 5:4). De Gemeente is een heilig volk van God dat bestaat uit
mensen die God uit alle volken in de wereld uitgekozen heeft (1 Petrus 2:9-10). De Gemeente is een zichtbaar
verschijning van het koninkrijk of koningschap van God op de aarde (Matteüs 13:36-43; 16:18-19; 21:42-44). De
Gemeente is nog niet een volmaakte werkelijkheid, maar bij de wederkomst van Christus zal de Gemeente de volmaakte
bruid van Christus zijn (Openbaring 21:1-2,9-10; zie 19:7). Enerzijds is de Gemeente de Strijdende Kerk in de wereld,
waar christenen vaststaan tegen de aanslagen van haar vijanden (Matteüs 16:18-19; Efeziërs 6:10-18; Openbaring
12:10-12). Anderzijds is de Gemeente de Triomferende Kerk in de hemel waar de geesten van gestorven christenen al in
de tegenwoordigheid van God leven (Galaten 4:26; Hebreeën 11:10,16; 12:22-24; 13:14).
Hoe wordt de Gemeente (Kerk) gebouwd?

Christus bouwt Zijn Gemeente en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen (Matteüs 16:18)! Christus
gebruikte allereerst de apostelen om het fundament van de historische gemeenten onder de Joden, de Samaritanen en de
heidenen te leggen (Efeziërs 2:20). Nu gebruikt Hij gewone christenen om Zijn gemeente te bouwen. Hij bouwt Zijn
Gemeente op christenen die het christelijke leven uitleven zoals het hoort (Efeziërs 4:1-2), op de gezonde christelijke
leer (waarheden)(Efeziërs 4:3-6) en op christenen met verschillende ambten en verschillende geestesgaven (geestelijke
vermogens)(Efeziërs 4:7-12). Hij bouwt Zijn Gemeente door nieuwe gelovigen te helpen om discipelen (volwassen
christenen) te worden (Efeziërs 4:13-14), door deze christenen toe te rusten tot een groot verscheidenheid van
praktische bedieningen in en buiten de Gemeente (Efeziërs 4:12) en door een gemeenschap te vormen die gekenmerkt
wordt door waarheid, liefde, Christusgelijkvormigheid en voortdurende groei (Efeziërs 4:15-16). De opbouw van de
Gemeente van Christus vandaag is de taak van elk christen.
Het doel van de 4 handleidingen voor het bouwen van de Gemeente van Christus.

De Dota cursus maakt de opbouw van de Gemeente praktisch door de groepsleider de volgende te geven:
1. Elk van de vier handleidingen bevat 12 wekelijkse lessen die in drie maanden voltooid kunnen worden.
2. Belangrijke Bijbelteksten helpen de studenten Christus, Zijn Gemeente en de Bijbel goed te kennen.
3. De groepsleider behoort de vragen in de handleiding te stellen en de studenten te vragen de Bijbelgedeelten te lezen
voordat de bespreking begint.
4. De “aantekeningen” geeft als een richtlijn aan de groepsleider een samenvatting van het antwoord op elk vraag.
5. De toerustingcursus geeft praktische methoden om een gemeente te bouwen en het Evangelie van Johannes alleen of
in een kleine groep te bestuderen.
6. Elk les bevat een voorbereiding om thuis te doen. Het wordt aan de studenten uitgedeeld aan het einde van elk les.
7. De toerustingcursus is eenvoudig over te dragen aan anderen. Na voltooiing van een handleiding met twaalf lessen,
mogen de studenten die van plan zijn anderen te onderwijzen een kopie van de handleiding ontvangen.
Ons gebed is dat de Heer het aantal gemeenten (huisgemeenten) in jouw omgeving sterk zal doen toenemen! Jezus zegt,
“Ik bouw Mijn Gemeente en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen” (Matteüs 16:18)! Mag de Heer
verheerlijkt worden! Want “alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem
komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen” (Romeinen 11:36).
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(Oorspronkelijk: “Discipleship training On The Air”, 1993-05-10, een radio uitzending en training seminaars in China)
(Eerste uitgave in Nederlands)

AUTEURSRECHT
De vier handleidingen “Ga en bouw de Gemeente van Christus” heeft auteursrecht. Zij mogen alleen gekopieerd
worden voor training doeleinden. Zij mogen niet verkocht worden. Zij mogen niet gewijzigd worden en ook niet
vertaald worden in andere talen zonder de geschreven toestemming van de auteur.
AANBEVELING
Het materiaal is bedoeld voor zo wijd mogelijk gebruik en een zegen te zijn voor mensen. Omdat het doel van deze vier
handleidingen is om groepsleiders te helpen de Gemeente van Christus te bouwen en christenen op te leiden en toe te
rusten voor een taak, wordt aanbevolen dat alleen de groepsleiders van “een Dota training” exacte kopieën van de
handleidingen mag maken. Een student hoort alleen een kopie van een handleiding te ontvangen als hij de twaalf lessen
van een handleiding voltooid heeft en ook van plan is wat hij geleerd heeft aan een ander kleine groep door te geven.
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