Inleiding
Dit boek gaat over de aantrekkelijke gemeente, een gemeente die aantrekkingskracht heeft. Niet
alleen naar binnen - een gemeente waar je als christen graag bij wilt horen, omdat je er gezegend
wordt - maar ook naar buiten. Aantrekkelijk voor mensen die er nog niet bij horen, maar die getroffen
worden door de liefde voor elkaar, door het enthousiasme en de hoop die de gemeente uitstraalt. En
niet te vergeten door de boodschap van het Evangelie die er verkondigd wordt, zodat ze als het ware
naar die gemeente worden toegetrokken. De gemeente dus als een toevluchtsoord, als een gemeenschap, waarin de relatie met God, maar ook met elkaar wordt gevonden, beleefd en alle aandacht
krijgt, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt.
Zo'n gemeente is aantrekkelijk, zeker in een wereld, waarin ieder voor zich lijkt te leven. In de
gemeente van de Here Jezus Christus - tenminste zoals de Here God haar heeft bedoeld – is het
anders! Daarin weten mensen zich met elkaar verbonden, delen in elkaars vreugde en verdriet. Zo'n
gemeente is als het ware een oase in de woestijn, een herberg in de eenzaamheid, een schuilplaats in
de harde wereld van het bestaan. Die gemeente gebruikt de Here God om mensen te redden uit nood
en ondergang, om door middel van haar Zijn Koninkrijk te verkondigen en uit te breiden. Alleen, waar
vinden we zo’n gemeente? Er is zoveel verwarring, rivaliteit, wantrouwen, conflict, lauwheid, angst,
geesteloosheid en vermoeidheid in de gemeente. Maar we hebben toch de belofte van God? Zou die
vandaag niet meer gelden? Die belofte zegt: waar liefde woont gebiedt de Here Zijn zegen. En wat
kun je er dan ook naar verlangen, om zó met elkaar gemeente te zijn en meer en meer te wórden, dat
zij tot een levend en wervend getuigenis is in dorp of stad, een aantrekkelijke gemeente.
Zo'n gemeente heeft verschillende ‘trekken’, waardoor zij wordt gekenmerkt. Zoals bijvoorbeeld haar
bewogenheid en dienst, haar eenheid en verscheidenheid, haar liefde tot de Here en haar zorg voor
elkaar, haar verkondiging en gebed, enz. Over die kenmerken van de aantrekkelijke gemeente gaat
het vooral. Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk. Niet te vergeten ook over het doel dat God
met haar voor ogen heeft. Daar begin ik mee, om zo van buiten de gemeente naar binnen te kijken.
Elk hoofdstuk moet dan ook gelezen worden met het oog op dat grote doel dat God met Zijn
gemeente voor ogen heeft.
Ik heb dit boek geschreven als een soort samenvatting van vele jaren bezig zijn met - de vragen rond gemeenteopbouw in de praktijk van de gemeente. Misschien kan een en ander je motiveren en je ook
helpen mee te doen in het bijzondere werk dat de Here God ons gegeven heeft in de gemeente. Ik
vind het in ieder geval een grote eer in dat machtige werk van God, zelfs het belangrijkste op deze
aarde, betrokken te zijn.
Dit gezegd hebbend realiseer ik mij heel goed dat er ook risico's aan een dergelijk geschrift verbonden
zijn. Al gauw wek je de suggestie dat, waar allerlei bijbelse kenmerken van de gemeente functioneel
aanwezig zijn, de ‘volmaakte’ gemeente zichtbaar wordt. Die zullen we echter in deze bedeling niet
aantreffen. Nergens. Vandaar ook dat we in elk aspect van het gemeente zijn de belemmeringen
tegen-komen, die laten zien dat de realiteit van de gemeente soms veraf staat van de bijbelse realiteit
die de Here God heeft bedoeld. Dat neemt niet weg dat er bij alle gebrokenheid en onvolkomenheid
ook vandaag mogelijkheden zijn waardoor het in ieder geval beter kán.
Een tweede risico is de suggestie dat de gemeente van Christus ‘maakbaar' zou zijn. Maar, zoals we
er inmiddels wel achter zijn dat de samenleving niet maakbaar is, zo is dat met de gemeente evenmin
het geval. Dat betekent echter niet dat ik niet van harte zou geloven dat God zelf door Zijn Geest Zijn
gemeente wil helpen meer en meer te worden wat zij in Christus is en mag zijn, namelijk werkelijk
lichaam van Christus, een lichaam, dat naar Zijn bedoeling functioneert. Dat staat voor mij vast. Die
overtuiging ligt ook aan dit boek ten grondslag. Ik geloof niet in een ideaal van gemeente zijn, in een
utopie, maar in de (bijbelse) realiteit ervan, zoals met name het Nieuwe Testament, ons laat zien.
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Bij dit boek is een werkmap verschenen. Deze map is bedoeld als werkmateriaal voor een cursus over
‘De aantrekkelijke gemeente’ die in de gemeente gegeven kan worden. Zo kunt u doelgericht werken
aan het gemeente zijn zoals God het bedoeld heeft. De cursusmap is ook een uitgave van de IZB.

