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Inhoud
Terwijl enerzijds kerkgebouwen gesloopt worden of voor geheel andere
doeleinden worden verbouwd, vindt er anderzijds voortdurend vorming
plaats van nieuwe christengemeenschappen. De oprichting van dergelijke nieuwe gemeenschappen kan plaatsvinden vanuit bestaande kerken
(een splitsing), maar ook bijvoorbeeld als gevolg van evangelisatie onder
niet-christenen.
In dit vak wordt geprobeerd aan te geven waaraan men aandacht moet
schenken bij het vormen van een nieuwe gemeenschap van christen-gelovigen.
Daarnaast richt deze module zich op de situatie dat er een geloofsgemeenschap gevestigd is die zichzelf graag uitgebreid ziet worden.
Welke mogelijkheden zijn er op dit gebied? Hoe wel en hoe niet te handelen in dergelijke situaties? Ook wordt in dit vak de gegevens bestudeerd die ons hierover in de Bijbel worden aangereikt.
Leerdoelen
Kennisverwerving

Na deelname aan dit vak en bestudering van de behandelde stof is de
student bekend met de volgende woorden en begrippen en kan deze
kort omschrijven:
Gemeentegroei-beweging, groepsbeslissingen, volksbewegingen, power encounters, verborgen groepen, homogene eenheden, groeipyramide, groeikenmerken, groeitrapezium, ‘vier M’s’, ‘mission’, omgevingsfactoren, ziektekenmerken, (kader)vorming, leiderschap, visie,
zorgstructuur, ‘bewogen evangelisatie’.

Inzicht

Na afronding van dit vak heeft de student:


Vaardigheid

inzicht in de verschillende factoren en processen die van invloed
zijn op gemeentegroei.

Na deelname aan dit vak en bestudering van de behandelde stof kan de
student:
 de opkomst, achtergronden, en ontwikkeling schetsen van de
Gemeentegroei-beweging (wereldwijd, Europa, Nederland/België);



















Attitude

bespreken welke plaats Gemeentegroei inneemt in de theologie;
de methodiek van de Gemeentegroei-beweging beschrijven;
verschillende vormen van massa-evangelisatie benoemen en
evalueren;
aangeven welke factoren stimulerend werken voor de groei van
een gemeente;
verschillende soorten groei noemen en bespreken;
bespreken wat de taken zijn van een gemeente;
omgaan met het ‘groei-trapezium’;
het belang van (kader)vorming onderbouwen;
verschillende vormen van leiderschap noemen en bespreken;
het belang van goed leiderschap beargumenteren;
een onderbouwde visie geven op het belang van organisatie van
een gemeente;
de kenmerken van een goede visie noemen;
het belang van een goede visie bespreken;
uitleggen hoe de leiding van de Heilige Geest en het maken van
plannen elkaar niet uitsluiten;
bespreken waarom een zorgstructuur van belang is;
kritisch reflecteren op ‘effectieve evangelisatie’;
de kritieken op de Gemeentegroei-beweging noemen en evalueren.

Gedurende dit vak is de student (meer) enthousiast geworden voor de
vitaliteit van de Gemeente van de Heer Jezus Christus en heeft een eigen
visie ontwikkeld op de complexiteit van gemeentegroei.
Toetsing
Evaluerend werkstuk over de in de module besproken methode, mede
aan de hand van Erwich, Veelkleurig Verlangen (zie onder).
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