STARTEN VAN JOUW EKKLESIA

Serve Seminar 4.3

Hoe zag de eerste Ekklesia eruit?
Hand 2:37-45
Alle onderwerpen die Jezus belangrijk vond en waarover hij sprak komen in de eerste gemeente aan
bod. In Disciple 2 heb je gelezen over wandelen met God. De punten die besproken worden zie je in
de eerste kerk terug.
Petrus spreekt over
Bekering en geloof en de doop in water en Geest.
Wanneer de eerste gelovigen in de huizen bij elkaar komen zien we een aantal kenmerken. Ze
bleven bij het onderwijs van de apostelen dat als een fundament van deze huiskerken is neergelegd.
Met andere woorden, de eerste gemeente kreeg duidelijk onderwijs over het Koninkrijk van God en
de Koning van dat Koninkrijk. De apostelen leren de eerste kerk om:
1. Samen te bidden.
2. Te geven.
3. Elkaar lief te hebben.
4. Samen te eten en daarbij het avondmaal te vieren. Als ze dit met elkaar beleefden, ging het
goede nieuws verder.
5. Nieuwe discipelen te maken.
De eerste gemeente in Thessaloníki
1 Tess 1:2-10
Lees deze tekst en vergelijk dit met de 8 punten uit Handelingen 2
Een huiskerk “Ekklesia” beginnen:
Stap 1. Het begin van de eerste kerk, de hoeksteen
 Matt 16:15-20
Petrus geeft antwoord op de vraag wie Jezus is: ” Jezus, de Messias, de Zoon van de levende
God”.
Jezus zegt dat op deze belijdenis de kerk gebouwd zal worden. In de belijdenis zien we dat
Petrus Jezus de Messias noemt. Messias betekent: de gezalfde koning De eerste kerk heeft
direct de identiteit van Jezus die koning is, in de kracht van de Heilige Geest.
Deze kerk krijgt de sleutels van het koninkrijk van de hemel. De sleutel om te binden en te
ontbinden.
Met andere woorden de kerk gaat precies hetzelfde doen wat Jezus deed. Jezus sprak met
heel veel mensen over vergeving, genezing, bevrijding en het eeuwige leven. Hierdoor
veranderden vele mensenlevens. Mensen die lang door zonden gebonden waren ontvingen
vergeving van hun zonden. Ze werden vrij van demonische gebondenheid en kregen
genezing. Zo wordt het koninkrijk van God zichtbaar.
De kerk zal hetzelfde “DNA” hebben als Jezus heeft onderwezen en getoond.
Stap 2. Man of vrouw van vrede vinden
 Luk 10:5-11
Nadat Jezus de discipelen heeft getraind, laat hij hen naar diverse steden gaan. De eerste
opdracht is om een huis te vinden waar een open hart is voor het goede nieuws. Mensen die
willen luisteren naar je woorden. Jezus zegt dat de discipelen in dat huis moeten blijven.
Het woord dat hier in het Grieks gebruikt wordt is “oikios”, vaak vertaald als huis. Oikios is
echter veel meer dan een huis. Het is een groep mensen, bijvoorbeeld een familie of een
kennissenkring, een gemeenschap.
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God heeft altijd gewild dat mensen in relatie met elkaar leven en werken. Liefde is het
wezen van God en dat verlangt Hij terug te zien in deze gemeenschappen. De discipelen
worden erop uitgestuurd om dit DNA, de liefde, in de gemeenschappen te brengen. Deze
gemeenschappen zijn overal te vinden: in je straat, op je werk, je sportvereniging, in de
regering. Dit principe vind je door de hele Bijbel heen. De kerk wordt niet gevormd in een
gebouw, maar in je leefomgeving! Met andere woorden: zie de kerk nooit als een gebouw
van stenen waar we naar toe gaan om God te aanbidden. Zie de huiskerk als een groep
mensen die samenkomt, waar dan ook, om God te ontmoeten, te aanbidden en van Hem te
leren.
Voor verdere studie over Oikios, zie man van vrede, seminar 4.2.
Stap 3. Bouwen van een geloofsgemeenschap waar het DNA van Jezus wordt gevormd
 Hand 2:37-47
De eerste kerk kwam op twee plaatsen samen. De tempel was voor de grote bijeenkomsten
en de huizen voor de kleine samenkomsten.
Vier fasen van opbouw:
Fase 1. Liefde
De gemeenschap wordt gevormd als een band van broers en zussen, een familie, met God
als hemelse vader. Gods liefde is de basis voor het vormen van een gemeenschap die elkaar
liefheeft, respecteert, vertrouwt en opbouwt.
Een geloofsgemeenschap wordt dus door mensen gevormd die God en elkaar liefhebben.
Onvoorwaardelijke liefde komt van God. Hij heeft de mens lief maar haat de zonde. Zonde
maakt kapot, brengt schade en gebondenheid. De gemeenschap kan helpen om die
onvoorwaardelijke liefde te laten zien en te laten ervaren. Dit is niet een taak van de leider,
maar van iedere persoon in de groep. Liefde laat je zien door acceptatie van de persoon.
Oud, jong, man, vrouw, rijk, arm, hoog opgeleid, laag op de sociale ladder. Het maakt niet
uit wat je doet of gedaan hebt. Voor God en de gemeenschap ben je welkom. Niet om wat je
hebt gedaan, goed of slecht, maar om wie je bent. Een kind van God
Juist voor mensen die zich afgewezen voelen of zij die gebukt gaan onder faalangst, zonde
en een laag zelfbeeld is het belangrijk om een warm nest te ervaren. Maar ook voor drukke
mensen met grote verantwoordelijkheden is het warme nest een oase van rust en een plek
om tot jezelf te komen. Tijd voor elkaar hebben is een belangrijke factor. De eerste
huisgemeenten deelde hun huis, maar ook hun eten. Liefdemaaltijden waren heel normaal.
Interesse voor elkaar is een belangrijk onderdeel, daardoor kun je met elkaar meeleven en
meevoelen.
Fase 2. Herstellen
In Serve 5 en 6 wordt ingegaan op het herstellen, bevrijden en genezen van de mens. De
huiskerk kan hier een belangrijke rol in spelen. Veel mensen raken verwond door de
ervaringen uit het leven. Verwonde mensen hebben een slecht beeld van zichzelf en
daardoor verwonden ze weer anderen. De spiraal van destructie en vernietiging kan door
het woord van God verbroken worden.
In de huiskerk helpt iedereen mee om elkaar te bemoedigen, maar ook de waarde die ieder
heeft wordt hersteld
Als je een geliefd iemand hebt verloren of door een scheiding bent gegaan, kunnen huiskerk
leden een warme relatie geven. De zorg voor elkaar, ook buiten de huiskerk samenkomst
om, is een belangrijk onderdeel om te herstellen.
 Joh 1:7-9
Je zonden belijden kan plaats vinden in de huiskerk en maakt vrij.
Elkaar de waarheid in liefde vertellen, helpt om onze zwaktes te zien en aan te passen.
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Iemand die zichzelf waardeert en van zichzelf kan houden, kan veel makkelijker liefde aan
anderen geven.
Fase 3. Training
Het eerste wat Jezus doet in zijn bediening op aarde, is het uitkiezen van mannen die Hij
gaat toerusten. We weten dat er ook veel vrouwen met Jezus optrekken en een belangrijke
rol spelen in deze bediening.
Ook de apostelen waaronder Petrus, Paulus en Johannes, vertellen ons dat ze met hun
discipelen er op uitgaan.
De huiskerk is een ideale plaats voor het bemoedigen, maar ook trainen van discipelen.
Voor de leiders is het belangrijk om deze volgelingen niet alleen toe te spreken, maar hen
ook te activeren. Door training van bijvoorbeeld de lessen over het Koninkrijk van God,
worden discipelen toegerust om anderen te bereiken en het Koninkrijk van God aan hen uit
te leggen en te demonstreren. Gebruik Follow en Disciple om mensen in je huiskerk toe te
rusten en vrij te zetten anderen te bereiken.
De huiskerk is ook een goede plaats om de talenten die de huiskerkleden hebben te laten
beoefenen. Zet mensen vrij om gastvrij te zijn, eten te koken, aanbidding voor te bereiden
en te leiden, het woord van God te delen met de groep, gebed te leiden.
Het is daarbij belangrijk om je discipelen te helpen in wat ze gaan doen. Gooi ze niet zomaar
het koude water in, maar help ze in de voorbereiding en zorg ook dat er tijd is om te
evalueren.
Fase 4. Vermenigvuldiging
 Hand 1:8
Jezus herhaalt net voor Hij terugkeert naar de Vader zijn opdracht om uit te gaan.
In Genesis 1 zien we dat God alles zo maakt dat het zich kan vermenigvuldigen. Alles wat
levend is, heeft een systeem in zich om zich te vermenigvuldigen. Ook het Lichaam van
Christus, de Ekklesia, heeft niet alleen de opdracht, maar ook de Heilige Geest gekregen om
heen te gaan en zich te vermenigvuldigen.
In het begin van Handelingen, na de uitstorting van de Heilige Geest, blijven de apostelen
nog in Jeruzalem, maar nadat er vele aanslagen komen op de jonge huiskerken, vertrekken
de gelovigen en gaan ze uit Jeruzalem weg. Ze gaan naar de naburige landen en overal
vertellen ze het goede nieuws en starten huiskerken om daar hun boodschap niet alleen te
vertellen, maar ook om discipelen te maken en toe te rusten.
 Hand 16:6-11
Paulus vertrekt naar nieuwe gebieden en probeert zijn goede boodschap te vertellen.
Soms blijft de deur dicht en ontmoet hij mensen die niet luisteren of zelfs agressief
handelen. Toch blijft Paulus doorgaan met het goede nieuws brengen. Soms krijgt hij een
visioen, soms hoort hij een stem, soms verhindert de Heilige Geest hem, maar hij verliest de
moed niet. Hij is erop gebrand de heidenen te bereiken.
In de huiskerk is het belangrijk om sommige mensen erop uit te sturen naar verder gelegen
gebieden. Of als de groep te groot wordt in een huis met een aantal in hun buurt een nieuwe
groep te beginnen

OPDRACHT:
Begin met andere gelovigen te bidden waar je een huiskerk kan starten. Is het wijs om in je
eigen huis samen te komen; nodig mensen uit en ga wat je hebt geleerd in praktijk brengen.
Als het niet in je eigen huis kan, zoek naar de man of vrouw van vrede. Ga regelmatig naar hun
huis en laat hen ook anderen uitnodigen.
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