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Serve Seminar 4.2

Oikios
Luk 10:5-7
De huizen van de mensen die de boodschap van het koninkrijk van God aanvaarden werden de
thuiscentra en uitvalsbases voor de eerste evangelisten. Ze kregen eten en kleding in deze huizen,
maar het werden ook plaatsen van waaruit ze naar de volgende steden reisden.
Gemeente of kerk aan huis zijn was heel normaal in het NT
Jezus zien we veel in families of gezelschappen. Hij spreekt over het vormen van geestelijke
gezinnen.
Matt 3:31-35
Jezus spreekt hier over hen die Gods wil doen. Hij noemt hen zijn broeders en zusters en moeder.
Mark 10:29,30
Jezus roept ons op om alles prijs te geven voor het evangelie. Hij spreekt hier over een geestelijk
gezin waarvan God de Vader is, met geestelijke broers en zussen
Paulus volgt Jezus voetsporen
1Tim 5:1,2
Paulus noemt hier de gemeente familieleden van elkaar
1Tim 3:15
Het huis van God is de gemeente
Johannes
1 Joh 2:12-14
Johannes spreekt ook over vaders en kinderen
Oikios
De tempel was heel belangrijk in de rituelen van aanbidding, maar minstens zo belangrijk was het
samen vieren in de huizen. Oikios is de invloedssfeer van een mens in het netwerk van sociale
relaties.
Jezus gebruikt dit principe veel in zijn opdrachten aan mensen die genezen of bevrijd worden.
Mark 2:14
Jezus gaat naar het huis van Levi en ontmoet daar veel mensen
Mark 5:19
Ga naar je huis en vertel wat er is gebeurd
Luk 10:38-40
Marta heeft Jezus uitgenodigd, er zijn hier vele andere gasten
Joh 1:46
Andreas betrekt gelijk zijn broer Petrus in zijn nieuwe ontdekking
Joh 4:35
De zoon van de hoveling wordt genezen, daarna zijn hele huis (familie)
Handelingen van de apostelen
We zien de apostelen uitgaan, zij komen vaak in situaties waarbij het hele huishouden tot geloof
komt.
• Cornelius (Hand 10:24)
• Lydia (Hand 16:15)
• De gevangenbewaarder (Hand 16:30-34)
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Oikios is heel effectief omdat:
• Het natuurlijke netwerk van relaties wordt gebruikt
• Oikos leden zijn ontvankelijker als ze de boodschap van een familielid of vriend horen die
door de verkondiging van het evangelie radicaal is veranderd. Het getuigenis van hen doet
wonderen!
• Oikios relaties zijn langdurig en geven daardoor de mogelijkheid om ongedwongen het
getuigenis van een veranderd leven te laten zien. Woorden kunnen misschien niet zo sterk
overtuigen, maar een verandering in levensstijl wel.
• Oikios relaties nemen snel de zorg op zich van nieuwgeboren familieleden. Integratie in een
Ekklesia is daardoor makkelijker in hun nieuwe “gemeenschap”.
• Oikios relaties geven steeds mogelijkheden om nieuwe relaties te winnen voor Christus. Het
evangelie is werkelijk een mosterdzaad. Het begint klein, maar zal sterk groeien. Elke nieuw
gemeente lid heeft een oikios.
Het goede nieuws en de zegen
Ex 20:5-7
De vloek gaat in families tot de derde en vierde generatie, maar de zegen is veel groter en
krachtiger. Ieder die God liefheeft en zijn wil doet, is gezegend. Deze zegen gaat door tot in het
duizendste geslacht.
Als jij tot geloof komt, gaat de zegen komen en niet alleen bij jou. Het zal naar je familie toegaan. De
vloek is verbroken door je belijdenis Jezus als koning te erkennen. De zegen begint bij jou en zal ook
doorgaan naar je familie.
Bid, zoals we geleerd hebben eerst voor een open hart. Bewerk de “grond” van je familie in gebed.
Zij zien de veranderingen in je leven en zullen zeker vragen gaan krijgen en stellen.
Wees wijs in wat en hoe je je verhaal vertelt. Praat niet vanuit veroordeling. Bijvoorbeeld: wat ik nu
ontdekt heb is veel beter. Wat jullie nu geloven is helemaal verkeerd. Jezus liet het goede Koninkrijk
zien en vestigde bijna nooit de aandacht op het slechte. Dat deed Hij alleen bij hypocriete mensen.
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